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  بینهم رحماء الکفار علی اشداء  
 

پٌ اىساىّ ټُليٌ کې دكُم ، ىژاد ، سهت او ژبِ پٌ لحاظ داىساىاىُ نذجلفِ طبلِ ژوىر کُي دُ دفکس او اْډْا 

وْشل کٓږي چې لٌ نؤنو او کافس څذٌ عبارة دي ، داٍل السية والجهاعة پسبياء اىساىان ُْاځې پٌ دوه طبلُ 

پٌ علٓره د دې دوو فکسي طبلُ ثسنيځ داسې ٍٓڅ درْهٌ طبلٌ وجُد ىٌ لسي چې ىٌ دى نؤنو او ىٌ دى کافس وي 

يَم واوسّ . ) فسْق ٍرا و فسْق حق علٌٓ الضاللة ( ) فهيَم نؤنو ون ْا پٌ آن واحرکې دى نؤنو او ٍم کافس 

دغٌ فکسي طبلِ پٌ نلة کافسه او نلة نؤنية سسه ثعبٓسْراى شّ ، نؤنيٌ طبلٌ دثشسْعّ احکانُ پٌ  کافس ( 

ثطبٓق او ثيفٓز نکلفٓت لسي دُ دغٌ احکام ورثٌ کلٌ د انس ْا دىَِ او کلٌ دحکاْة او ادبار پٌ ثُګٌ نجُجٌ 

 . شُي چې نؤنو پسى نکلف ګسځّ

يّ جُړښت او ُْ والِ دالَِ احکانُ لٌ نُدُ او اٍرافُ څذٌ ُْ دى ىُ ځکٌ دانة نسلهٌ اىسجام او ذاة البٓ

کلٌ د واعجصهُا پٌ دطابّ حکم او کلٌ د ادًُ پٌ څٓس حکاْجّ جهلُ او کلٌ ٍم د والثيازعُا د ىَِ پٌ ثعبٓساثُ 

ټُليِ پٌ  سسه اسالنّ ټُليٌ لٌ ثشجت او ثفسكِ څذٌ ساثّ دُ دا ټُلِ ٍٓلِ ٍلٌ پلّ کٓراى شّ چې داسالنّ

رحهاء بٓيَم (  ٍس فسد کې دکانلُ نؤنياىُ رْښجٓيّ صفاة چې د ٍغُ لٌ جهلې څذٌ د ) اشراء علِ الکفار 

ْعيِ د کافسو پٌ نلابل کې سذت درْځٌ او پٌ دپل نيځ کې ُْ پٌ بل رحم کُوىکّ وي اٍم صفت دې عهلّ بڼٌ 

 . پٓرا کړي

ىُ ځکٌ د ىُرو نؤنياىُ ثس څيګ پٌ ځاىګړي ثُګٌ د داسالنّ انت ځُاکهيٌ او نؤثسه بسدٌ نجاٍرْو دي 

نجاٍرْيُ پٌ صفاثُ کې دٍهرى صفت د ال زْاة ثحلٓق او ثاکٓر پٌ ثُګٌ د اذلة علِ الهؤنيٓو اعشه علِ 
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الکافسْو پٌ الفاظُ ٍهرا نفَُم ثکسار شُى ، ُْ پٌ نسائلُ او احکانُ پٍُٓرل دي او ُْ د نسائلُ او احکانُ 

 . ئلُ پٍُٓرل وسٓلٌ او د نسائلُ ثطبٓق غسض او غاٌْ دهثطبٓق دى ، پٌ نسا

ىُ ٍغٌ څُک چې دټُل انت ْا داسالنّ انت د ُْى بسدې پٌ دلکُ کې دُْه داسې حکُنجّ ىظام او واکهيۍ 

ادعاء لسي چې ٍس نؤنو پکې دپل ځان ووْيّ ىُ باْر دعهل پٌ نٓران کې دا ثابجٌ کړي چې رْښجٓا ٍم دپل 

دجَاد پٌ سيګس او دنطبُعاثُ پٌ ډګس کې ْې نلابلٌ ُْاځې دٍهغٌ  ؛دپلٌ غٓږه دالصٌ ىٓسّنسلهان ورور ثٌ 

لِ باْر عهالً پٌ دپل اداري ثشکٓل کې ددپ چا پٌ ضر وي چې چا داسالنّ انت پٌ نسۍ دظلم چاړه اْښِ او 

دفکس او علٓرى  لٌ ٍغُ اٍل کساىُ څذٌ اسجفاده او اعجهاد پسى وکړي چې  سٓاسّ ډلِ او ټپلِ پس ځاى

نُىږ دسپٓڅلُ شَٓراىُ پاکې ٍٓلِ بٌ پس ځاى او د ُْ زالروي ْې وي ىُ ْلٓياً اىسجام بٌ رانيځ ثٌ شّ ، 

دُ کٌ د جَاد پٌ سپٓڅلّ صف ، بٌ نُ لٌ ٍٓلُ ډک كرنُىٌ ادسجِ وي  پس وړاىرى  واكعّ اسالنّ نجحر ىظام 

او ْا دُ درحهاء بٓيَم پس ځاى ددپلُ دُاٍشاثُ او پٌ کې نُىږ د اسجعرادداوىران لٌ دپلُ حلُكُ نحسوم کړو 

او  صف کې دځٓيُ دُد غسضُ د اغساضُ لپاره د ٍغُى پٌ نلابل کې سذت درْځ وىٓسُ او د ٍغُى د ثزلٓل 

شُو وعرو بٌ پٌ لُى  لٌ   ثحسْم ٍڅٌ وکړو ىُ د اذلٌ علِ الهؤنيٓو صفت بٌ لٌ السٌ ورکړو او د الَِ ىصسة

و او دراى نٌ کړه پاْلٌ بٌ بٓا ٍهغٌ وي چې شل کالٌ نذکې نُ د ٍغې بره نشه څکلې او ثس الس ځان نحسوم کړ

بٓا ُْاځې ٍهغٌ څُک  پس وړاىرى بٌ  ، ثارْخ او نلت جل جاللٌ اوسٌ نُ ددُلِ دُىر دساب دى او د لُي اهلل 

 . نسئُل او پړ وي چې دواک نشي ْې پٌ ګُثُ کې پساثٌ دي
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 د ډېسه تس ضسه ضسه عذؽٌت ادةي او ؼيٍي ىه ةاةا داىػ

 ٌتفاوة عذؽٌت د ده د. عوى پېژُرل اٌيه ىه رهتسۍ

 د ةاةا داىػ د. عوي روښاُه دي ُه اوضه تس اړدوُه

 و، ضړى" ښه" چې دى، دا ُغس ؼٍوٌي اړه په عذؽٌت

 ځٌِو او درًځوُه ځٌِې ةاةا د. ةص و ٌخاهر و،" ٌذيػ"

 ښه نوُخوُه تٌاره عذؽٌت د ده د نې غتسګوُوُو ځاُګړو

 .عو پيُالى

. عوى ةيو ىٌډر" اُرى روڼ" ةاةا داىػ نې ضسىٌم پورته

 په. ٌساد ده ُه اُري روڼ دود په ىوېرًځ د هغه اُرۍ روڼ ىه

 چاته هغه اُري روڼ نې َوىِه هسه په ًا نې، َوىه

 او عي نړاى ګوته په رُځوُه َوىِې دپيې د چې ٌِطوةېږي،

 اوس. عي نړاى وړاُرې هً حو ٌِطلي-ؼيٍي ًو ورته ةٌا

 ىه. عي ةاىه اُرى روڼ وي، نې َوىِه هسه څوک ًو دغطې نه

 نې َوىِه په زٌوږ ةٌا تېسه په نې ُړۍ اضالٌي په ٌسغه ةره

 ذوكوُو او ضيٌلو د څېس په ٌطئيو ُورو ډېسو د هً اُري روڼ

 .دى هېس ګسدو ىه ٌفهوم آر ٌطئوىٌت ضتس دې د. ده ښهار

 ادؼا اُرۍ روڼ د نې عذؽٌت په ةاةا داىػ ارواښاد د

 او ٌؽيوٌاتو د اُطاُان اُري روڼ. وي ُوې ډېسه تس عاًر

 حِون او حزةو د. ٌُطي درًځ ةِطٍ پس تحيٌو ؼيٍى كوي

 او ُه نه عي نوالى درک څوک درًځ دا چې دا. وي ُه ښهار

 اړه پورې ُورو ةٌا ُو دا نوي، تفطٌس او تؽتٌس څِګه ًې ًا

 ده د اورېرىي، او ىوضتيي درًځوُه ةاةا داىػ د چې ٌا. ىسي

 .عي ىګېراى ښه ډېسه تسې پته تفهس طسز او عذؽٌت د

 په اُرۍ روڼ د ةاةا داىػ د نې «ضړى نار د» ٌشٌو اضتاد

. درىود فهً ژور او ٌتسكي حاٌػ، ًې اضالٌه ىه: »ىٌهي ةاب

 «.و ؼاىً اُرى روڼ ًو راةطه په ٌطاًيو ضٌاضي د ودت د

 حشًاتو ځٌِو پس عذؽٌت د ةاةا داىػ د چې دې ىه ٌذهې

 اؼوىي ًو ةاةا چې ده، ضسوري ًادوُه دا ىوٌړى وغږېږو،

 دپيو ىه كٌٍت هېڅ په چې اؼوىي داضې. و اُرى روڼ

 ًې وړاُرې پس چا هس د. تېسېراى عو ُه ارزښتوُو او اؼوىو

 ىٌډر ًا عذؽٌت، نوم د ًې نه نړى، ةٌان ُسه په درًځ دپو

 ضسه احِډا ًا ُغس نوم ىه هېوادوُو ځوانٍِو ةهسٌُو ان ًا

 ىهه ٌېړاُه ډېسه په تو ًې حِډه ٌذاىفت د ُو ىسىى، ٌذاىفت

 .ده نړې

   لضٌاضتوا ٌِځالرى 

 هېواد د وروضته نړو زده دًِي ىه ةاةا داىػ ارواښاد 

 درٌت فسهِګي-ؼيٍي هيته او ځي ته ناةو پالزٌېِې

 ناةو ٌهال دغه. ده دوره پاچاهۍ د عاهسعاه د ُو دا. پٌيوي

 داىػ دو وو؛ ةسدٍَ اٌتٌازاتو ىه درةار د ٌالًان ډېس نې

 ُه احازه ورىِډېرو د ته درةار ارزښتوُو او اؼوىو ًې ته ةاةا

 ًې وضې دپيې تس. و ٌرًس ٌطئول ٌخيې حق كٌام د. ورنوىه

 ګڼو ىه نې ناةو ةاةا داىػ ٌهال دغه. نړى پورته اواز دپو

 چې ضسه اُرو روڼ داضې. ىسىه درعه راعه ضسه روعِفهساُو

 دا. وه ځاى پس ًې راةطه دو ىسل؛ هً ًې ادتالفاة فهسي

 دپيو ىه ٌال ًو چې وه، ؼخٌته ډېسه نې َوىِه په زٌوږ عاًر

 .وىسي والړه ُاضته ضسه ٌذاىفٌِو فهسي

 ذاکر جاللي



 2  

 
 

 

 

 د عاًر ضسه ضسه ىسىو ىه فهً اؼٌو او ؼاىي د اضالٌه ىه

 پس تېسه په درًځوُو، پس ةاةا داىػ د هً چاپېسًال ناةو

 چې درًځوُو هغو پس ده د تېسه په. وي ښِرىى اغېش ٌِځالرۍ

 د. درىود تړاو ًې ضسه ارزښتوُو وطِې او ٌطئيو ٌيي ىه

 دًپيوٌاة، افغان پذواُي ىه ًې نې پېښور ډول، په ةېيګې

 دې ىه ضسه. پاىو اړًهي ُژدې ضسه پژواک ؼتراىسحٍَ اضتاد

. ىٌره ُه ښه پژواک ښاغيى حهوٌت ودت د پانطتان د چې

 ډانُس ارواښاد چاراني، ىوړپوړي حهوٌت پذواُي د ًا

 رول هً تٍاًالتو كوٌي نه نې راةطه په ضسه حاٌر ؼٍر

 ُه هً ىٌر روعِفهساُه عذؽٌت د ةاةا داىػ د ٌګس درىود،

 اضتاد ىٌهوال، نٌطه ژةې پښتو د. نېراى ُفې عي

 د ته اٌسًها. نوي ًادوُه ةاةا داىػ د تو عپون ضؽراىرًَ

 ةاةا داىػ د ٌغسي پالوي د ٌخاهرًِو د چې ٌهال پس ضفس

 او اړًهي دغه. نړى ٌېيٍه ؼٌب عپون هيته وه، غاړه پس

 په درعه راعه دغطې ضسه ىسوُهو ىه فهس ٌتفاوة د دغطې

 نيوُه ةاةا داىػ دو وي؛ ُادره ډېسه نې َوىِه افغاُي

 .درىود چيِر چال دغطې ٌذهې

 پُو ادوة اضالٌي او ًوواىي ٌيي د  

: واًي اړه په ده د نې «ضړى نار د» ٌشٌو زٌان ٌحٍر اضتاد 

 په دواړو د فهً ُهضتي او فهً ضِتي د اضالم د ةاةا داىػ»

 پوښتې، ٌې رښتٌا په نه او درىود حٌثٌت پيه ًوه د نې ٌِځ

 او ُهضتي د اضالم د نه دغطې.« و حو ُوى ًو ةاب دې په ُو

 ًوواىي ٌيي د ُو عي، ىسالى حٌثٌت پيه د تسٌِځ فهً ضِتي

 حو ُوى ًو عذؽٌت ةاةا د هً تسٌِځ ادوة اضالٌي او

 چې هغه نې َوىِه افغاُي په ٌسغه ةره ىه. عي نوالى وړاُرې

 دپيو ىه- ادوة اضالٌي نېږى، ُطتت ًې ته اُرۍ روڼ

 د ةٌا چې هغه او ګڼي «اضالم اًډًاىوژًم» -ضً ضسه ضيٌلو

 ًې ضسه نيٍې ىه «ٌيي» د نېږي ګڼو ؼيٍتسدار دًَ

 ضتسګور او اُري روڼ ًوه د ةاةا داىػ. وي حطاضٌت

 او ىٌهِو دپيو په ٌطاًو پېچيي ډېس دغطې توګه په ىٌهوال

 .نړي ةٌان ضاده ډېس نې نړُو

 د دتسًال پستګاىي د ًې ٌحٍرعاهسعاه پاچا پذواُي پس

 اُلالةي وړ دغه ٌهال داضې ةاةا داىػ! وغاُره ةسًر چانو

 په نفس د نې چاپېسًال په پېښور د عاهسعاه چې نوي، اكرام

 اضالم د ًې ځاُوُه چې دوا ىه هغو د هً هغه. نېره پاىو َاپو

 د دوا ىه روضاُو د ةاةا داىػ. ګڼو رپٌوال فهً ٌهتتي د

 هغه د او ةاىه افغان ًې اٌٌَ. زغٍيه ُه وژُه اٌٌَ اهلل حفٌظ

 ًې ٌړًِه پس پاچادان د. ةييه ٌِاضته الس په افغان د ًې حشا

 په كضٌې دافغان هغه چې وښودىه، دواعٌِي ٌهال داضې

 دان غِي او دُم احٍو د. درىود ٌوكف ٌؽهوس ةٌذي اړه

. و ُه ٌوافق ًې ضسه افهارو ىه دو دوښول، ًې عؽسوُه

 ضسه اضالٌى حٍاؼت تِغٌٍوُو افغان ځٌِو نې پېښور

 ضسه؛ اضالم ؼيٍاى حٍؽٌت ةٌا ځٌِو او نوىه اُډًواىي دوږه

 حٍؽٌت ىه ًې ىٌهې فهسي چې دې ىه ضسه ةٌا ةاةا داىػ دو

 غوره الر ٌِځِۍ هً ةٌا ده ٌګس ىګاه، اړخ ضسه اضالم ؼيٍاى

 ًو ٌودودي ٌوالُا» وًو، ًې اړه په ٌودوي ؼالٌه د. وه نړې

 د ًې ًا. «دى ُه ٌختهر دو دى، ضٌاضتوال اضالٌي ښه

 د دو دى؛ الرښود ښه او پوه ًو» وًو، اړه په ٌحٍود ٌفتي

 ىه رژًً نٍوٌُطتي د او ضسه ةسًا ىه حهاد د!« ىپاره پانطتان

 «حق» نې واک په ىپاره وو عٌؽه افغان د اًسان ضسه ٌاتې

 هً ٌرًسًت ًو حهً په چا ةو د چې وًو، ةاةا داىػ. غوښت

 عاًطته د څه هس ةاًر نې ناةٌِه په افغاُطتان د. ًٌِ ُه چاته

 پس ٌزهب او ژةې كوم، د ُه عي، ووېغو ةِطٍ پس ضاالرۍ

 دپيه. وىٌهيه رضاىه...« كام پښتون» د ةاةا داىػ. ةِطٍ

 د ديم زٌوږ ُِه تس. ګڼيه «ُغِيٌشم ٌترًَ» ًې ىٌهه كوٌى

. راةېيوالى عي ُه ؼؽتٌته ىه هً ًې ًا اړخ، ٌثتت ُغِيٌشم
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 «ُغِيٌشم ٌترًَ» د ةاةا داىػ چې وي، ُه ةه ځاًه ةې

 ال د فهس د هغه د څېړوُهي اړه دې په او وګڼو تٌورًطَ

 .ونړي زًار و نار ٌوده په رڼوىو

 داىػ احطاضاتو، كوٌى او ٌيي تودو دغطې پس ةېسه ضس

 دپو ًې ُړۍ اضالٌي. و پيوى ضسضذت اضالٌٌشم پان د ةاةا

 دفاع په ضؽودي د ًې نې حګړه ىوٌړۍ په ديٌج د. ګاڼه وطَ

 َُ ضسه اكرام دې ىه ةاةا د عي نېراى. واضتول ٌخاهرًَ

 ژٌِتٌا ٌَِګه ةاةا د ته ادوة اضالٌي ٌګس وعي، ٌذاىفت

 اضاٌه چې ٌهال پس حهوٌت د طاىتاُو د. عي حوتېراى تسې

 اضتذتاراتو د ضؽودي د و، ٌېغت نې افغاُطتان الدن ةَ

 ةاةا داىػ ىه او راغى ته اةاد حالل اىفٌؽو تسني رئٌص،

 طاىب او واديي نار ُفوذه دپو ىه نه چې وغوښتو ًې

 ته دوى الدن ةَ اضاٌه چې نړي، كاُػ ته دې چارواني

 پېړۍ عاًر چې ورنړ، ځواب داضې ةاةا داىػ. وضپاري

 وتړل ٌَِګ پس ٌشي دوضتۍ د تسٌِځ ؼسب و افغان د پېړۍ

 ٌوږ هً اوښ ًو ؼحساوو ىه ؼسةو د نه» ًې، نړه ورته. عي

 ٌوږ ال دو ده ضپارو، ُه ةېسته ًې ٌوږ وي، راوړې پِاه ته

. «نړي راضسه ًې ٌسضتې او نړى تېس ودت نې حهاد په ضسه

 ؼحسا او اوښ د ًې نې حٍيه تارًذي-ادةي دې په

 .دي پورې زړه په ډېس پېٌو هِسٌِراُه

 ًوواىې ٌيي او ادوة اضالٌي د دوځښتوُه اضالٌي هً َُ

 چې– ضسه ارزښتوُو دوو دې د هً ال. راځي پاتې نې حٍػ په

 عوى، دى ُه چيِر ٌِځِى داضې -ښهاري نې َهس په عاهساً

 په ضورًې او فيططٌَ د ځٌِو ىه. نړي ُه زًاٍَُ ةو ًو چې

 او ضوري ىه ةٌا ځٌِې وي، هېس وطَ ىِډ دپو نې غٌٍشه

 داىػ د. زغٍالى عي ُه هً عؽار تظ ضسه ٌغيوم فيططٌِي

 ًوواىي ٌيي او ادوة اضالٌي د درًځوُو او نسدار ةاةا

 ښه ًې ارزښتوُه دواړه. و راوضتى پٌوضتون ښه تسٌِځ

 هً ًې ُه او ګڼو ةساةس نفس د اكرار ٌيي ًې ُه. وو پاىيي

 .ةييه طسحه ادوان د ًوازې ادوة اضالٌي

 

 ضٌاضتوال اؼوىي

 ضٌاضت «اؼوىي» د تو دوځښتوُو اضالٌي ٌؽاؼسو زٌوږ 

 نتِه ژوره ته ضٌاضت اؼوىي نه ٌګس ده، نړې پورته دتسه

 دپيو پس ًې ان. عوى دى ُه وس پاىيو د هٍېغه ًې ةٌا وعي،

 ضٌاضي ضٌهوىس ةٌا ډېسه تس او اًښي پښې نسښو ضسو

 .عوي ورىِډ ته ةهٌسوُو

 او ٌسضتو ؼسةاُو او ضؽودى د ٌهال، پس حهاد د نه

 ٌتشىشل ىږه تس ىږ ٌهتب ٌزهتي حِفي ةاةا داىػ د نوٌهوُو

 وىوىې ٌيي ًې ٌېغتېرُې نې پانطتان نړاى، عواى ُه هً

 عي، ٌؽسفي ژةه په رضٌِو د نه. نړاى عواى ُه زًاٍُِې هً

 په ګسا، ٌيي نې پانطتان په ةرؼتي، نې ضؽودي په ُو

 د ةاةا داىػ ٌګس. عوي وهو پسې َاپې افساطي نې ناةو

 عا په دى ُه ىٌهې دپيې ىه هً نيه نې ةازار په تتيٌغاتو

 .عوى

 واُه ٌسګه تس ًې غړًتوب دو دوښېرل؛ ًې ادواٌُان

 د. ضتاًه هً ُاؼس حٍال ًې ضسه ضسه دوى ىه. دٌطت

 ًې ته رةاُي اضتاد دو نوىې؛ ٌُونې ًې نړُو پس حهٍتٌار

 دفاع هً ًا او واديه وىطٍغسي ًا چې وًو، ٌذاٌخ هً دا

 نې وانٍِۍ په طاىتاُو د! ادٌطتى عي ُه دواړه. وزارة

 د. نړي دتسې زړه دپو د هً ته ٌخاهر ؼٍس ٌالٌحٍر

 ته ؼٍس ٌالٌحٍر ٌذاٌخ ًې اړه په نړُو ځٌِو د طاىتاُو

 .و نړى عهاًت دپو
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 نسزى وىطٍغس ضسه، راتګ ىه اٌسًهاًاُو د نې مًًٌٍ په

 د چې ورغى، داضې ته پوښتِې ةاةا داىػ د ته ُِګسهار

 ورضسه هً( فساُهص َوٌي غاىتاً) كوٌِران اٌسًهاًي ودت

 ته پوښتِې هً دې دى ةاةا،» وًو ته ةاةا نسزي واًي،. و

 وٌې چې راغيى دى چې وو، وًيي ورته ةاةا!« راغيى

 وىطٍغس د چې دا حال! نِه عً چيوىى َوپم چې ګوري،

 حالل د ضسه غړو تِغًٌ د ةاةا داىػ د نې وانٍِۍ په نسزي

 .وه هً اداره اةاد

 ښه ضٌاضت اؼوىي د ًوه هس ةو تس نې رهتساُو په عاًر

 د ضٌاضت اؼوىي هٍرې د ًې ته ډېسو. وي ةاةا داىػ ةېيګه

 حال ځان ًې ډېسو ىه. وًيي ضپورې ضتغې اٌيه ىه ٌختورًت

 ګوښه ةِطٍ پس ٌختورًت هٍرې د هً ةٌا نې پاى په او نړ

 داىػ د ضر پس حهوٌت د نسزي وىطٍغس د. عو اړ ته توب

 ىه. وه ةسده ضٌاضت اؼوىي د ده د هً اؼالن حهاد د ةاةا

 ُغسه ىه ضٌاضت ؼٍيي د ىږ ًې نه ضسه، ضسه ضٌاضت اؼوىي

 اُراز ژووىي په او ژةه ٌٍُه په نسزي وىطٍغس َُ ُو وګورو،

 وړاُرې ىطٌشه ةاةا داىػ دو وګڼو؛ ښهېالنګس ةهسٌُان

 .وه نړې وړاُروًِه هٍرا

 كوي تسعا درًځوُو ٌتفاوتو َوىو دغطې د ةاةا داىػ د

 د توګه په رهتس اُري روڼ ًوه د ةاةا. وو عته دالًو ؼيٍي

 ضٌاضت دغطې اضاس پس ارزښتوُو اضالٌي-ٌيي دپيو

 عي، نېراى ٌغال ښه الرې د ته ُطيوُو راتيوُهو چې ونړ،

 عته، څه ډېس پهې ته الروًاُو ةاةا داىػ د َُ هٍرا ةيهې

 پهې ُېهٍسغي افغاُطتان ضتا د عي، وګڼو حري نه چې

 .ده دوُري

 

 

 
.ؼرل نه هس څوک ونړي غوره دى، دو نه اٌٌس ًې ونړي ُو ډًسه غوره ده 

 هغه ديم ةهتس ُه دي چې د ادسة ىپاره دٌُا پسًږدي؛ ةهتس هغه ديم دي چې دٌُا او ادسة دواړه حاؼو نړي، ىه اهلل

 حو حالىه ُه ووًسًږه او اضالم راوړه.

.دپو ةاطَ او عاهس ًو عان ضاته 

ه ده، د دې ثواب هً دوٌسه دى چې د هغه اُرازه ُاٌٍهَ ده.حهاد ًوه الزٌي فسًض 

.ژوُر ضاده او ٌذتؽس پهار دى، ګِي د كٌاٌت په ورځ ةه په حطاب نې ډًسه پسًغاُي وي 

 )حضسة اةوةهس ؼرًق رضي اهلل ؼِه(
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   نویسنده: نهضت اندرابى   

مستحکم صیسازند و فضا را رد این کشور بیذتر آامده اشغال نناسبترین بدتری ربای نشر نرصانیت رد یک کشور اشغالى است بلكه این نبلغان نرصانیت اند هک اپهی اهی اشغال صلیهى را رد کشوری 

 .زپریش اشغال و رفهنگ پوچ آن مى رگدانند

رتجمه محرفاءهن رقآن )مدتشرقین( تند خاور شنااسن تبلیغ نرصانیت رد دایر اسالمى همزامن هب اشغال نظامى دایر اسالمى هب راه انداخته شد کسانى هک راه را ربای تبلیغ نرصانیت هموار اسخ   بودند هک اقدام هب 
 .رکیم رکدند

این ااعهه   آن دایر یممه اش را سدترده شاشد فقر رانى است هک دووا  ممراه نننده صیووانند شا اتفػاده از آن رد ااعه ء فوو  اینند و ارفادی ازتبلیغ نرصانیت هب وژیه رد نناطقى هب اوجش میرسد هک فقر رد
 .را ربشایند وشیفته خود برگدانند

رد اسل اهی اخیر رد افغانستان هب وژیه رد زری چتر اشغال ارمیکایى قد رب ارفاشته است رد اسبق هب گوءهن ممراه نننده رد اامن نمانده است نرصانیت شا اینكه ان افغانستان کشوریست هک از این دوو  رگ 
  .رمموزی فعالیت داشت البته فعالیت نبلغان نرصانى رد بیرون از افغانستان هب وژیه رد دو کشور اریان واپکستان بیذتر بود

عالیت مراه نننده بود رد شهر اسالم آشاد رد کشور اپکستان رمزکی را افتتاح داشتند هک هب اسم کورس اکاندایى شهر  داشت این رمزک ات اکنون ف کورس اهی آموزذى انگلیدى بدتر رگم این دوو  م  
ش زشان انگلیدى بودند هب رصاحت نیگفتند هک این رمزک اصال دارد رد این رمزک آموزش زشان انگلیدى نبلغان متخصص ازکشور اهی ارمیکا واکاندا مشغول تدریس بودند وکسانى هک رد این رمزک مشغول آموز

زصینه هب اشرگدان هب بهاهن رد نناسبا  مختلفى هب وژیه عید رکیسمس همه را هب کلیسا رفامى خواندند و كتاب اهی را رد زصینه هب دسترس اشرگدان رقار نیدادند و رد  .رمزک دوو  هب سوی نرصانیت است
 .لم اهی را هب نمایش مى گذاشتند هک همه هب شکل از اشکال هب نرصانیت دوو  مى رکدتقویت زشان انگلیدى ف 

J 
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ل ونناطق رمزکی دوو  نرصانیت هب شکل زفاینده هب پیش اام شا اشغال افغانستان وریختن ارمیکایى اه هب افغانستان دوو  نرصانیت شکل دیگیری را هب خود مى گیرد رد بخذى از نناطق هب وژیه شما
 .شیعیان بدتر رگم این دوو  اند البته این دووای محض نیست بلكه رد زصینه شواهدی اند هک اصال نمى شود هک آرنا انکار رکدفته صیشود هک  گ  د ومیرو

  .اردى اریانى این نبلغان نشاندهندءه این حقیقت استاکثر نبلغان هب سوی این دین کسانى اند هک ای اصال اریانى اند و ای اینكه شیعیانى اند هک رد اریان مدتى را سپری رکده اند لهجه ف 

اد اه را چتری رگفته اند ات خود را پنهان اسزند نهاد اهی )شلتر نو ( و ) انگا این نبلغان رد نهاد اهی رد ظاشم خیرهی وظیفه دارند رد حامیكه این نهاد اه اند هک هب نرصانیت دوو  مى ننند و عناوین رفیبنده این نه
  .یبرند ات بتوانند ارفادی بیذتری جمب نماینداز نهاد اهی اند هک رد شمال افغانستان فعالیت بیذتری دارند و هب سوی نرصانیت دوو  نیکنند البته رد زصینه هب واسیل گوانگونى پناه ص  ( ت( و )پ 

اه ومواعظ اشول یهودی است هک رد حقیقت مؤسس دین محرف مسیحیت است این دینى هک رد رأس آن كتاب سمده ربای عرص جدید است هک حاوی انهم  هب اصطالح  نشر كتاب اهی
واننده را هب خود جمب نیرکد اام محووای لنگ ونبهم كتاب اسبقه چند اسهل رد افغانستان دارد بلكه این كتاب عمنأ رد كتابخاءهن اکبل هب رفوش میرسید وچون عنوان جذاب داشت هب رسعت توهج خ 

  .ب صیشود هک خواننده كتاب را همه هب خوانش نگیردوحجم زبرگ كتاب سب 

كتاب پیدایش )اولین كتاب   :میرسد ربخى ازكتابها رقار  یل اند اام اکنون كتابهای دیرگی نیز رب این كتاب ازفوده اند هک رایگان توزیع نیرگدد و ای اینكه هب قممت خیلى انزل رد كتابخاهن اه هب رفوش
ى ،راه هب سوی نجا  ابدی ، جدید )انجیل عقدس ،عند جدید ( ، نبانى مسیحیت ، مهر و صػا ، من او را نمى کشم ، گنجینه طالیى از حکمت سلممان ، دیوان محبت ، رقشان  تورا  ( ، سمده ربای عرص

این كتابها   .كتابهای دیرگ رد این زصینه ....این شارم ؟ ، کمک آسمانى ، بخشایش واقعى وغیره دوره زندگى مسیحى ( ، ردجستجوی حقیقت ، رمد آسمانى ، ده حکم رشعى مودى عمیه السالم ، هب کجا شا )زندگى اتزه 
    هب گوهن شا قطع و صحافت زیبایى هب نشر میرسد ات توهج قشر کوچک ونوجوان را جمب كند .

وكتابخاهن اهی دقیق بلخى و امیرعلى شیرنوایى رد شهر زمار رد شمال افغانستان از نهاد اهی هب . استكتاب مذههى وارد نواحى شمالى شده 04444هجری شمدى تنها حدود 6831ربااسس زگارذى تنها رد 
   .اصطالح رفهنگى اند هک رد زصینه دوو  نرصانى فعامت سدترده دارند
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 ًي ةصکته له چي دن فصًظه غظٌهه هؾه جهاد اهلل ظتٌل في

 ژهىس هوظا اه خصًت،تصقي، غضة، غظهت، د نعلهاىام

 اًښي پصى الرن دجهاد انت اظالني چي کله کٌږى راهىسام

 اظارة ذلت، له ىو کړې شا ًي ته انص غظٌم دؽه اه

 . دى شوى نذ ظصن اهةسةزتٌو

 شصغي اظالني دًو اه لوړتٌا ددًو داهلل ًي نوره چي جهاد

 هًيو رپلو په ةچو نٌړىٌو داظالل تل دى قائهٌسك ىظال

 . دن ظاتلى جارى

 دجهاد کي ځواىاىو نعلهاىو په چي دى ؽوښتي تل کفاره

 د هؾه کي َوليه اظالني په الرى دى له اه ههژىي جشةه

 د تل چي کوني کړى ګل ډًون ةله اظتقانت اه نقاهنت

 ةٌالةٌلي ًى تل دى پاڅولى را طوفاىوىه داهر لپارن ددهو

 کي ظتصګو په درلګو نجاهس اه جهاد تصڅو کارهلي خصةي

 اه نقال لوړ دنجاهس الدهس هلل رو کړى نتيفصن اه ةسىانه

 . رظٌسلى دن ىه تاهام هٌڅ ًي ته خٌثٌت ظپٌڅلي دجهاد

 اه نورچل هرهظتى دنعلهاىاىو چي راهٌعي کونه له

 توطٌو دظتصه دکفاره( رالفت غثهاىي) نصکضًت اظالني

 ًو له نعلهاىام لپارن تل د اه شو ښکار خصةو شٌطاىي اه

  نداذ لوو هؾه جهاد د ىو شوك ةصري ةي څزه نصکض هاخس

 دکفاره اهږن په اهږن ظال ًون په ةه جيګٌالٌو اظالني چي

 ةيٌام لکه ةه هړاىسى په ددښهو اه شو هتړك هم کوله نقاةله

 .هه هالړ نصصوص

 ظپٌڅلى هؾه دجهاد هرهظته کٌسه پاشل له انت داظالنى

 هم هه ىؾښتى پکي راز ارتقاء د انت اظالني د چي ةهٌص

 .شو ههًشل اه َکيى

 ګوټ په دىړۍ رو ههلى ظلګۍ هرهظتۍ رالفت غثهاىي

 له افصاده کهو اه هظاًلو لږه په زانيو داظالل کي ګوټ

 را ته نٌسام دنقاةلي ظصن ځواکوىو کفصى اظتػهارى ظتصه

 په شهوًٌل دانال کي ظصدره په دؽصهىو دقفقاز  هداىګل

 رصظاىو رهظي د لښکص اظالني ناتٌسهىکي ىه ًو قٌادة

 ندض په داهلل ًوازى هه کړى جوړ ظيګصهىه کي نقاةل په

 د پٌړۍ ىٌهه تقصًتاً ًي نٍ په اًهاىوىو قوو رپلو اه توکل

 هيس دجيوةي کي هيس رواپه ةل  هن کړو ډب نذ اظتػهار

 رپل رًاظتوىو اظالني شاهروا اه هيسهظتام پص کهپيي

 هړاىسى په ًى ىواةاىو اه ګاىو راجه َولو چالهه راج ىارها

 رو کوك هصڅه ًي اشاره په دکهپيۍ اه هه کړى ٌَتٍ ظصهىه

 ًي رالف په اظتػهار داىګصًضى چي هه زنصو ًو هم دلته

 ظلطام زهو غلى ندهس دظلطام زنصو دا هه ىٌولى ظيګص

 ًي څه کالګاىو له نٌعور اه کصىاَک دةيګلور چي هه ٌَپو

 رپل په هؾه هه کړو جوړ نورچل ناتٌسهىکى ىه ًو

( هيس جيوةي) اىډًا هًعٍ له ظصن نهارة جيګى خٌصاىوىکي

 ًي ظص ًوازى په اه هن کړى هرکه ګودر اه الرن څزه کهپيى

 رالفت دغثهاىي ظلطام هه کړى ىژدى ته تٌښتي اىګصًضام

 رپل ځلي څو ته درةار( هى ًي ظلګۍ هرهظتۍ دژهىس چي)

 نصظته هرظصن رالف پص داىګصًضاىو څو تص هلٌږك اظتازى

 ښار دةصصى چي هه کړو هرته هم دا ًي هړاىسًض ًو اه هکړى

 حلمیار حمداهلل 
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 ظٌهي شاهروا اه کصىاَک د ظلطام ةه کي ةسك په

 ته غثهاىٌاىو طس پص داىګصًضاىو څو تص هرکړو ته غثهاىٌاىو

 پورن هٌله دا ظلطام د نصؽه ةسن له رو هرشي الس په پلهه

 ىشون رانيځته ههؾږو اه شو پاته جوړجاړو ىشون

 پص اه ههًشي کي رپلو په نعلهاىام چي چاك دا داىګصًضاىو

 ةصًالى ډًص کړى نيع ًي څزه کٌسه ًوځاو را له نداذ ًون

 دفصاىعي چي نقاهنتوىه ظٌهو شاهروا اه دالجضائص هروة

 هځپل توګه دى په هم هه تدصًک دازادو څزه داظتػهار

 هيس د تصڅو کړك تهسًس اًصام په ًي افؾاىام شوك

 اظتػهارګص کي پاو په اه کړاو هىشي نصظته دنعلهاىاىو

 رالفت اظالني اه رًاظتوىه نعلهام چي هتواىٌسك دى په

 نيګولٌا، چٌچو، داؽعتام، کړى تٌص ظتوىي تص ًو ًو

 داظتػهار چي نلکوىه اظالني هؾه َوك ىور اه هيسهظتام،

 داظتػهار لپارن نودى اهږدى د هه شوو رپور پص ظٌورو

 .شوك پاته کي تصهږنٌو په

 اظالني هرت هص چي شو هًالو دا نوږ ظصن کتو په ته تارًذ

 تص چي هه کي تالش دى په تدصًکوىه جهادى اه روځښتوىه

 د تل چي جوتٌږى هم دا اه هاهظي ههؾږى نيځ رپل

 اظالني ههسؽو د چي هى دا هڅه ځواکوىو اظتػهارى

 نيځ تص ددهئ اه هاچوى چاک ًو نيځ تص ىهظتوىه

 پورى هرځي ىو تص کړى ؽوڅ تار ؽځٌسلى دههاهيګى

 ځله ډًص شوى پاته شاهسن توده ظړه دډًصه ىړو اظالني

 رپل ةٌه په ظصهىو اه هًيو درپلو نجاهسًيو الس ظصپه

 ًي نصاتو اه کصاتو په اه دى هم کړى ةصًالي اىقالةوىه

 دى ىه دى په ال هم ةٌا رو دى ةصًښولي هر ؽاښوىه داظتػهار

 ههؾږو اه اتداد،  داغتهاد، نيځ رپل تص چي تواىٌسلي

 ةل ًون تص ىړو اظالني اهس دادن اه کړى ته رانيځ فظا

 .تٌصًږى پړاه روىړو

 اشؾاك نعتقٌم ؽٌص اه نعقٌم تص هٌوادهىه اظالني َوك

 کُګورو ًون په الىسى قاغسن تص هاخسن دنلت کفص دى الىسى

 دى دى هتلي را هړاىسى په اهنعلهاىاىو داظالل َوك کي

 صلٌب اه دهالك شوو پٌل نػصکه روىړو کفص اه داظالل

 ىظاني اه دفضًکي کفاره داځل لصى شکل ةل ځل دا جګړن

 نداذ اظتػهارپصاخ ارالقي اه دفکصى څيګ تص جګړى

 ډګصن دهاړن هم نعلهاىاىو ًي کي نقاةل په اه دن پصاىٌعتى

 په دهظتى د ظصن دکفاره نعلهاىام ځٌيي  ظاتلى ګصل ښه

 ته ژهىس دظولي الىسى ظٌورى تص دکفص کي روشتاهرو

 هًلي رجاك هرته هلالج لج اهلل چي کعام هؾه رو هرکوى تصجٌح

 ًي نزه اظتػهار اه دى ىٌولي کي تلو په ظصهىه رپل هؾو

 اظالني دًزوا په را کاك نٌالدو زرل دهن له دن کړى ډب

 افؾاىعتام اه غصاق پص هن شاهسن اىقالةوىو ډًصه د ىړۍ

 پص کي ظٌهه په اه ًصؽل فوځي نتدسًيو اه دانصًکا

 ظصن هًيو په ةله ًون دتارًذ ګشاز ىٌؼ روځښتوىو اظالني

 دظٌهي دنزه راتګ تص دانصًکا ته افؾاىعتام هاړهله پاڼه

 کي افؾاىعتام په نشصام ډلو اظالني دنههو اه نجاهسًو

 ًوازى ىه کي ىتٌجه په تٌصى ىارها د دانصًکا اه هه نٌشت

 ةصخاله اه ىظال شصغي اظالني کي افؾاىعتام په چي دا

 هم نصکضًت ظتص ًو نجاهسًيو د ةلکه هالړ نيځه له خکونت

 اه غصاق په هړاىسى په دًصؽلګصه نجاهسًيو، شو هپاشل

 دا ًي کوى اه هکړن دفاع ظصښيسىه پورن په کي افؾاىعتام

 شوو ؽښتلى رورا کي کلوىو دًارلعو تٌصه په نقاهنت

 ةصًسهىو تکتٌکي رپلو په چي تواىٌسلي دى په نجاهسًو

 پاشل ًوځل له اه کړى اړ ته تٌښتي اه هاررطا دښهو ظصن

 اه داتداد ةٌا ځل ًو نصظته په رساو دلوى هرهظته کٌسلو

 نيځ تص چي نجاهسًو دىړو راَولٌږى الىسى شػار تص ًوهالي

 کولو دتصالڅه هسف ًوازًيي درپل لصى ىقاط نشتصک ډًص

 ډًص په اه ؽورځوى شاته ارتالفوىه َوك رپل لپارن
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 دى هڅاىس پصلور هسف دًون الىسى ةٌصغ دًون ظصن صهٌهٌت

. 

 دغصةو چي هلٌسك نو کښى کلوىو درًو هرهظتٌو دى په

 ډًص کړى ګل ؽوَۍ دارناىوىو انت نعلهام د پعصلى

 شوك راىعکور ىظانوىه طاؽوتي اه خکونتوىه اظتتسادى

 ارال دجشةو اه راؽلو روځښت پص ةٌا هلعوىه اظالني هًسن

 ه دظلم چي توپاىي داظي شوك توپاىي ةٌا ًي ظهيسرهىه

 چي دکونو کړى ؽصقي ًي ةٌړۍ َولي هؾه هخشت

 هه ککړ هًيو په هلط نعلهام دغال ًي الظوىه دناڼوګاىو

 ًي ته ىړۍ اه کړ راتازن تارًذ تٌص رپل ةٌا ځل ًو نعلهاىاىو

 نوَى ًو اه نتدس ظصن هرت هص نعلهاىام چي هرهښودن دا

 ظپٌڅلى ههسؽه ًوازى کي ګوښه هصن په دىړۍ شي کٌسالو

  هلل اال الدکم ام: له هه غتارة چي شو ةسرګه شػار

 دًهوکصاة طاؽوتي دا ؽواړه ىظال درساو پصځهکه درساى

 دن تونيه فکص د زانيو د ظٌکولصًضل اه دکاپٌُالٌضل ىظانوىه

 پعصلي دغصةو دن تلکه ًون کولو نعزص د انت داظالني اه

 ظص د هړاىسى په خکهصاىاىو دظالهو کي هلعوىو هًسه په

 ًهو اه نصص، لٌتٌا، دتوىط، کړ پٌسا ظٌک داهچتولو

 اه شوك راىعکور الظو په هلط درپل ىظانوىه دًکتاتور

 له کړ ةسرګه شػار دىافشًسلو ىظال داظالني ؽږ ًون په َولو

 د نعلهاىاىو ځپلو دًهوکصاظۍ چي ظصن ظصن دى

 په هلعواکۍ د ؽوښتل اظاس پص ظٌعُم دًهوکصاتٌک

 کړن جوته هم دا هرت رو هرظوى ځام ګسۍ تص دهاک ځٌيه

 . کٌسالو پلى ىشي ىظال اظالني هٌڅکله الرى دى له چي

 دؽوڅ چي هتواىٌسك ګوىسهىه اظالنپاك توىط اه دنصص

 اصولو دًهوکصاتٌکو له ظصن کولو الڅه تص په راًو اکثصًت

 دتوىط چي دى له نزکي رو هرظٌږى ته قسرة ظم ظصن

 دخکونت الهعلهٌو اروام دنصص اه ىهظت اظالني

 په دؽصب هکړى نزتګ پص هړاىسى اه کړى اظالني ظٌعُم

 نٍ ةه تظاهصاتو دظتورو د اه الس په فوځ دظٌکولص اشاره

 چي شو نػلول خقٌقت دا هصچاته اه کړك ګوښه هاکه له

 ته رانيځ الرى له اىتزاةاتو دًهوکصاتٌکو د ىظال اظالني

 .دو کار ىاشوىى ةٌزي کٌسك

 ګډ ظصن ًوةل له هى هٌواد دهص که هؾه نجاهسًو دظيګصهىو

 دًوهةل لصى نٌيه ډًصن ظصن ًوةل له ځکه ىو لصى نشتصکاة

 ظورًا، دغصاق کٌږى روشاله ًي فتح په اه دردًږى درد په

 ګوټ دهص دىړۍ اه پاکعتام،افؾاىعتام چٌچو،  فلعطٌو،

 غقٌسن اًهام، په اشتصاک لوى َولو تص کي پزپلو نجاهسًو

 اه دهرهرهلي ًي نيځ تص چي لصى ظصن کي اجيډا اه هسف، ،

 هکړى دى جالله جل اهلل دن کړى نظتوطه ىورن رظۍ اتداد

 نيځوىو رپلو له نجاهسًو تٌصن په نعلهاىام دىړۍ هم ال چي

 هسف ظپٌڅلي دًون اه هةاظي رتصى اىشقاق اه دارتالف

 .شي ګانضم اهږن په اهږن اه اتفاق ًون په لورى په

 .هٌله په انت اظالني ًونوَي اه هرهرهلي داظالني
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 ز حواغ ز کې هٌځ پَ ډلْ جِازي فلؽطیٌي ز

 زی،  ًَ پټ ًَ ُیچا لَ اُویث  غْضځٌګ جِازي
 کیسلْ جأؼیػ ز  چې زی حطکث جِازي ُغَ حواغ

 اّ ّکړ ػول شؼاض پَ شِازت یا فحح ز يې ؼن ؼطٍ
 پَ ضس پط ًیْاکګطّ اؼطائیلي ز ّضځې ًي جط زې زا

 ز چې ُن څَ کَ زی، جٌظین تْذث جِاز ّال ّؼلَ
 ډّل ډّل کې ضؼٌیْ زجالي َپ ُکلَ پَ حواغ

 حمیمث ذْ کیږي جثلیغات اؼاؼَ تې اّ پطّپاګٌس
 الضٍ پَ پطهرحګ ز اؼطائیلْ ز جٌظین زغَ چې زازې

 تَ کې کطښْ څْ الًسې پَ زی، ذٌډ ؼحط ټْلْ جط کې
 هؼلْهات لٌډ  ُکلَ پَ غْضځٌګ جِازي زې ز
 کړّ. شطیک ؼطٍ جاؼْ  لَ

 االؼالهیَ( الوماّهة یې)حطکة ًْم هکول چې حواغ
 پَ یې اػالى تالاػسٍ  هْجْزیث ذپل ز  زی،
 ذپلې ز اّ ّکړ، ًیټَ ۷۵ پَ زؼوثط ز ۷۹۸۷ کال

 کړ. اػالى آظازي زفلؽطیي  یې ُسف هثاضظې
 اذْاى ز لحاظ فکطي پَ هشطاى جٌظین ز حواغ ز

 جْړښث  جٌظین زې ز ّّ، الًسې اثط جط الوؽلویي
 چې زٍ هِوَ زّهطٍ ذْ لطي، هطحلې تیالتیلې

 اذْاى ز  کې کْلْ جَ ضاهٌځ پَ حواغ ز  ّّایْ:
 چې کلَ ٍّ، هِوَ ډیطٍ ًّډٍ هثاضظیٌْ ز الوؽلویي

 تیث حیفَ، یافَ،  پَ فلؽطیي ز الوؽلویي اذْاى
 ز  ًْ پطاًؽحلې څاًګې ذپلې  کې غعٍ اّ الومسغ

 هٌظن ال ز فؼالیحًْْ ز اّ ُوغږئ ز څـاًګْ ټْلْ زغَ

 جطهٌځ زّی ز لپاضٍ کْلْ
 پام پَ جَ ًمطې ُوسې چې ّ، ضطّضت جحازا ز

 ز م۷۹۴۶ کال پَ غًْډٍ ّضځٌئ زٍّ  لْهړًئ  ؼطٍ
 زې ز شٍْ، جْړٍ  ًیټَ ّیشحوَ شپږ پَ هاضچ

 ز اّ کْل  ُوغږې فؼالیحًْْ ز ایجٌډا غًْډې
 ّ، ډؼپلیي اّ ًظن  هثاضظې ز ّړاًسې پط یِْزیاًْ

 پَ تیا غًْډٍ زُّوَ زضلْزې؛ یې پایلې ښې چې
 ښاض حیفَ پَ  کې هیاشث پَ اکحْتط ز  م۴۷۷۹ کال
 ّکړ اػالى اذْاى کې غًْډٍ زې پَ شٍْ، جْړٍ کې
 شحَ ټْل ذپل یِْزیاًْپطضس ز حطکث ظهْږ : چې

 ُوکاضئ  چاؼطٍ ُغَ ُط ز اّ اؼحؼوالْي، ّؼایل
 ؼطٍ زّی ز پطضس ًیْاک اؼطائیلي ز چې یْ چوحْ جَ
 اؼطائیلْ ز ًْ ّضّؼحَ غْاړي؛ کْل کاض ځای یْ
 فلؽطیٌي ز لرْا غړّ ز  الوؽلویي اذْاى ز ضس  پط

 اذْاًي شْې، شطّع هطؼحې پطاذې ؼطٍ ّلػ
 ؼْضیي اّ اضزى،ػطاق هصط،  لَ  تَ هثاضظیٌْ

 پَ یې تَ ُلحَ اّ کْل ؼفطًَّ جَ ؼیوْ فلؽطیٌی  ًَ
 اذیؽحَ. تطذَ کې ػولیاجْ جِازي

 جْړښث ز جٌظین ز الؼالهيَ الوماّهة حطکث ز
 م(:۷۹۸۱ــــ۷۹۶۸ُڅې)

 ز پْځًْْ ګډّ ُیْازًْ ػطتي ز چې ُغې لَ ّضّؼحَ
 کال م ۷۹۶۷ ًْ زا ّذْړٍ هاجې ّړاًسې پط اؼطائيلْ

 کې ؼیوْ پَ غعی اّ ؼیٌاء ګْالى، ز اؼطائیلْ  چې ّ
 اّ کړی الًسې یې ؼیوې ّکړ، پطهرحګ پطاخ

 

 ليکوال :فاتح کاروان
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 شْې، ې جْړ ؼحًْعې ډیطې جَ ّلػ فلؽطیٌي
 فؼالیحًْْ ز کې فلؽطیي پَ ُن جَ هثاضظیٌْ اذْاًي

 لَ ؼیٌس ز اضزى ز يې ًْ شْل، ؼرث  ؼاجل ضّاى
 جاؼیؽاجْ زّلحي اّ ػؽکطّ  اؼطائیلي پَ غاړّ
 ذپل هثاضظیٌْ اذْاًي ّضکړ، ظّض جَ حولْ ذپلْ
 ؼطٍ جط ًَ کیوپًْْ لَ شیرْى  فؼالیحًَْ ډیطی
 ذلیجي هرحلفْ ز کې ّذحًْْ ُوسغَ پَ کْل،

 یوي اضزى، ؼْضیَ، ػطاق، هصط، لکَ ُیْازًّْ
 ز کې هثاضظٍ یازٍ پَ ضضاکاضاًْ اذْاًي ًَ …اّ

 جَ غاړّ ؼیٌس ز اضزى ز هْذَ پَ اذیؽحْ تطذې
 هثاضظیٌْ اذْاًي ز چې  چیطجَ ّضؼْل ځاًًَْ

 ّّ. هْجْز هطکعًَّ
 ز فلؽطیي ز کې هیاشث پَ ًْهثط ز ۷۹۸۷  کال  پَ

 اػالى فؼالیث ښکاضٍ ذپل ز لرْا جٌظین اؼالهي
 هشطئ پَ احوسیاؼیي شید شِیس ز اػالى ز ّکړ،

 ځْاًاى فلؽطیٌي غړي ډیطی جٌظین زې ز ّشْ؛ کې
 هثاضظیٌْ هؽلواًْ ُیْازًّْ ػطتي ًْضّ ز ذْ ّّ،
 تطذَ کې پَ  ُن ّّ، اذْاًیاى یې ټْل ًږزې چې

 ًَ جٌظین ز  الفحح ز  چې ّذث ُغَ ًْ زا زضلْزٍ،
 لحاظ ؼیاؼی پَ اّ هِن کْم تل کې هصط پَ پطجَ

 غْضځٌګ جِازي ز حواغ ز ّ، ًَ ٌظنج هشِْض
 ز ډّل ښکاضٍ پَ ځایَ ُوسې لَ فؼالیحًَْ جِازي
 ز شْل، شطّع الًسې ًاهَ جط هماّهث اؼالهي

 کې ټکې زې پَ هرالفث حواغ ز ؼطٍ جٌظین  الفحح
 پَ اهي ز اّ هصاکطاجْ پَ الفحح ّذث زغَ چې ّ

 ضز یې هثاضظٍ ّالَ ّؼلَ زضلْز، تاّض کاًفطاًؽًْْ
 جَ هْږ زضلْز: زضیځ زاؼې تالؼکػ حواغ ْذ کْلَ
 هصاکطاجْ اّ ؼْلې ز ُغَ کَ زٍ، هِوَ آظازي ذپلَ

 الضې، لَ هثاضظې ّالې ّؼلَ ز یا ّي الضې لَ

 کړي، جؽلین ذپلْاکي  فلؽطیي ز تایس اؼطائیل
 زی ؼیوې ُغَ ټْلې اّ  ّزضّي پطهرحګ ذپل

 زي. ًیْلي یې فلؽطیٌیاًْ لَ چې  کړي ذْشې
 ز چې زضلْزٍ ػمیسٍ غْضځٌګ زيجِا حواغ ز

 ػطتْ فلؽطیٌیاًْ، ز  تایس لپاضٍ آظازي ز فلؽطیي
 ٍ هثاضظ شطیکَ لرْا ُیْازًّْ اؼالهي ػجوي اّ
 جِازي اؼالهي حواغ ز  ُن اّغ شي،  ّ

 تشپړې ز فلؽطیي ز چې زی تاّض زې پَ غْضځٌګ
 هؽؤلیث ذپل ز هؽلواًاًْ ټْل تایس لپاضٍ آظازئ

 تطذَ  کې هثاضظٍ پَ پطضس یِْزیاًْ ز  ؼن ؼطٍ
 ّاذلي.

 جشطیح: زضیځ ز غْضځٌګ جِازي ز  حواغ ز
 حطکث: فلؽطیٌي

 جِاز ز ضس پط یِْزیاًْ ز تایس کې فلؽطیي پَ  
 ّلػ فلؽطیٌي تایس اّ شي، ّؼاجل تلَ ډیٍْ

 ز  پطجَ جِاز لَ چې شې ّضکړل احؽاغ زاؼې  جَ
 زا ًشحَ ّؼیلَ ګټْضٍ  کْهَ ُیڅ  تلَ لپاضٍ آظازئ
 ؼطٍ ظّض اّ شْض پْضٍ پَ ّذحَ  ُغَ جط زی هثاضظٍ

 اّ جَ ضاهٌځ حطکحًَْ زٍّ ًْض چې څْ جط ّلطي زّام
 کړي. شطّع فؼالیث ذپل

 حطکث: ػطتي
 اّ کړي زضک ذطط یِْزیاًْ ز تایس ُیْازًَّ ػطب 
 ّضکْلْ اُویث پْضٍ جَ هْضْع فلؽطیي ز

 فلؽطیي څْ جط ّاچْي کاض پَ ّؼائل ټْل ذپل  ؼطٍ
 ز چې  کړي ًَ ُیطٍ تایس هشطاى ػطتي شي، آظاز
 فلؽطیٌي ز ذٌډ یْاځٌې  هٌځ جط یِْزّ ز اّ  زّی
 فلؽطیٌي چې ّذث ُط زٍ، هثاضظٍ جِازي ّلػ
 کړٍ هَ ذسای یا اّ ّاذلي الغ ًَ جِاز لَ ّلػ
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 پط یْ ُیْازًَّ ػطتي  تَ تیا ًْ شي ًاکاهَ هثاضظٍ
 اشغالیږي. لرْا اؼطائیلْ ز پؽې تل

 حطکث: ياؼاله ػجوی
 لَ فلؽطیي ُیڅکلَ تایس ُیْازًَّ اؼالهي ػجوي

 ډيطّ ز ذْا یْې لَ کَ فلؽطیي ګڼي، ًَ ّ جسا ځاًَ
 ذْا تلې لَ زٍ، ځوکَ هثاضکَ ظیږیسا ز پیغوثطاًْ

 ز کې  لسم زُّن  پَ اّ الومسغ تیث ز زغلحَ
 هؽجسالصی( هؽجس) هِن زضین لپاضٍ اهث هؽلواى

 ػجوي تایس چې  زي څَ ُغَ ُن هْجْزیث
 لؽن ُیڅ لَ  کې الضٍ پَ آظازئ ز  يې هؽلواًاى

 ًکړي. ّ زضیغ ًَ لطتاًئ
 زضیځ: حواغ ز ُکلَ پَ هصاکطاجْ ز اهي ز
 هصاکطاجْ ز اهي ز جثَِ هماّهث اؼالهي ز :۷

 چې غْاړي هصاکطات زاؼې هګط کْي، ًَ هرالفث
 اّ آظازي تشپړٍ جَ فلؽطیي يې کې  پایلَ پَ

 فلؽطیٌیاًْ ز  زی یاىیِْز شي، ّضکړل ذپلْاکي
 پَ ّاذلي، الغ ًَ ؼحن اّ ظلن ډّل ُط لَ ّړاًسې پط

 ًَ ّړ  هٌلْ ز هصاکطات زا جَ هْږ کې صْضت زُّن
 زي.

 ؼیاؼي فلؽطیٌي ز جثَِ هماّهث اؼالهي  :۲
 ځاى جَ جړًًّْْ شْیْ جطهٌځ اؼطائیلْ اّ جٌظیوًْْ

 کې ًحیجَ پَ جړًًّْْ زې ز چې  ځکَ تْلي، ًَ پاتٌس
 صسهَ ؼرحَ جَ حطکث ذپلْاکئ ز ؽطیيفل ز

 شْي ّضکړل جَ اؼطائیلْ ټْل اهحیاظات اّ ضؼیسلې
 زي.

 یِْزیاًْ چې  کې جطڅ پَ ًړیْالْغًْډّ کْهْ ز :۳
 ز آتازیْ اّ کْضًّْ ز  کې ځوکْ پَ فلؽطیي ز جَ

 ُیڅکلَ پطیکړې زا زٍ، شْی ّضکړل اجاظٍ جْړّلْ
 ز الغ یلْ پَ زا چې ځکَ زي، ًَ ّړ هٌلْ ز جَ هْږ

 ًړیْالَ یٍْ ضس پط اؼالم ز اّ زذپلْاکئ فلؽطیي
 زٍ. زؼیؽَ کفطي

 ز چې زٍ تاّض زې پَ جثَِ هماّهث اؼالهي ز
 ُط پطجَ اذیؽحْ لَ ذپلْاکئ اّ آظازئ ز فلؽطیي

 اهطیکایاًْ اّ اؼطائیلْ ز چې جړًًَّْ اّ غًْډې ډّل
 پطې ّذث تایس اّ زی هؼٌی تې کیږي، جطؼطٍ ؼطٍ

 فلؽطیٌي ز جثَِ هماّهث زاؼالهي شي، ًَ ضایغ
 آظازئ پْضٍ ز فلؽطیي ز ؼن ؼطٍ ُیلْ ز ّلػ
 ذپلَ کې تطذْ زّاړّ ًظاهي اّ ؼیاؼي پَ  لپاضٍ

 اؼالهي پرپلْ تَ ُیڅکلَ اّ ، ؼاجي ضّاًَ هثاضظٍ
 ُْايي اّ ځوکٌي پَ ذاّضې ذپلې ز اّ همسؼاجْ
 کړي. ًَ ّ ؼْزا چاؼطٍ ز جواهیث

 احوسیاؼیي: شید شِیس
 فاًي زې کې کال م ۷۹۳۸ پَ  احوسیاؼیي شِیس

 زاؼې پَ ًْهْړې ّغړّلې ؼحطګې  جَ ًړئ
 فلؽطیي ز چې  ضاغې جَ ًړی زې  کې  ّذث

 ٍّ، شْې اشغال لرْا  اؼحؼواض تطیطاًْي ز  ذاّضٍ
 فلؽطیي ز چې ّ ځْاى جٌکې  ال احوسیاؼیي شِیس

 اّ اًګطیعاًْ ز یې ّړاًسې پط ّلػ فلؽطیٌي اّ
 هؼلْهات ُکلَ پَ زؼیؽْ شْهْ ز ًړئ کفطي ًْضې

 څْ جط کړې پيل ُڅې  یې ّذحَ ُواغَ لَ زضلْزل،
 آظازي  ًَ اؼحؼواض اًګلیؽي لَ  جَ ّلػ فلؽطیٌي

 یْې ز ّړّکْالي پَ احوسیاؼیي شِیس ّاذلي؛
 ُغې لَ شْ، هؼصّض پښْ زّاړّ پَ کثلَ  لَ پیښې

 ػلْم زیٌي ّجړلَ، هال جَ زضؼًْْ زیٌي یې ّضّؼحَ
 ُغَ  لاُطٍ ّّیل،  کې لاُطٍ هطکع پَ طهص ز  یې

 اذْاى ُغَ یازیسٍ، هطکع الوؽلویي اذْاى ز ّذث
 اّ ػلوي لْهړًې جطټْلْ ًړئ ػطتي ز چې الوؽلویي

 ّ. حطکث ؼیاؼي
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 فلؽطیي چې: ّ هفکْضٍ  زې پَ احوسیاؼیي شِیس
 زې پَ زٍ،  ځوکَ شطیکَ اهث اؼالهي ټْل ز

 هْجْزیث ز کؼثې لوړًئ ز هؽلواًاًْ ز چې  هؼٌی
 ز   لپاضٍ هؽلواًاًْ ټْلْ ز ځوکَ زغَ ؼثة پَ

 زا ّیل: تَ احوسیاؼیي شِیس ّ، ځای ّړ اححطام
 اؼالهي ټْل ز شوْل پَ ّلػ فلؽطیٌي ز  ځوکَ

 یا ػطب یْ ُیڅ زٍ، ځوکَ شطیکَ اهث
 ؼطٍ چا ز یې پطؼط چې لطي ًَ حك زا حکوطاى  ػجن
 اّ ُیْازًّْ ػطتي ز زې لَ ؼطٍ ّکړي؛ ؼْزا

 اړیکي  يې ؼطٍ حطکحًْْ ؼیاؼي  ؽطیٌيفل
 اّ ُیْازًّْ ػطتي ز  ُن یې تیا  هګط ّې هْجْزی

 پَ ))جش زضلْز: شؼاض زاؼې ذالف تط جٌظن ز زالفحح
 زغَ  ُن ًَ اّ زٍ، ًَ الضٍ اهي ز ، ؼْلَ اّ اهي ًاهَ

 ُوسغَ  شي(( کیسای تسیل جِاز ز  اهي هْجْزٍ
 ز  یې ًْهْړی  چې ّ شؼاض اؼالهي اّ زضیځ کلک

 تسل هشط جِازي ؼحط یْ پَ لپاضٍ  ّلػ فلؽطیٌي
 .. کړ

 هشطي: غْضځٌګ جِازي ز حواغ ز 
 ّ هؼصّض پښْ پَ ذْا یْې لَ کَ یاؼیي احوس شِیس

 پَ ّ، شْې کوعّضې ذْضا ُن ًظط يې ذْا تلې لَ ذْ
 څَ ُط زې ز ذْ کْلې، ذثطې یې تَ آّاظ ټیټ ډیط
 اّ لُْی ز  لپاضٍ فلؽطیٌیاًْ ُغَ ز ؼطٍ ؼطٍ

 زضلْز حیثیث هشط ؼحط یْ ز اّ هطکع اضّظګاًْ
 ُڅْ پایلې تې اّ هثِوْ  لَ هصاکطاجْ اّ اهي ز  چې

 احوسیاؼیي شید ّّ، شْي ؼحړي ًْض ًَ
 ُغَ شْ، جطالؼَ شِطت ًړیْال کې کال م ۷۹۸۷ جَ

 اؼالهي ز فلؽطیي ز  ًْهْړې چې ّذث
 ز چې ُغې لَ ّضّؼحَ شْ. هشط  حطکث)حواغ(

 شٍْ غاړې جط ّض هشطي حطکث اؼالهي فلؽطیٌي

 تِیط لْی یْ ځْاًاًْ فلؽطیٌي ز کې ّذث ُوسې پَ
 تیا ّذحَ ُواغَ لَ شْ، ّضهات لْض پط حطکث زې ز
 کې فلؽطیي پَ غْضځٌګ اؼالهي حواغ ز ًٌَ جط
 ز  يې کې م۷۹۸۹ کال پَ زی، جٌظین لْی ټْلْ جط

 اؼطائیلْ چې کړ صازض اهط ّژلْ ز فلؽطیٌیاًْ ُغَ
 جاؼْؼي  کې ذاّضٍ فلؽطیٌي پَ یې جَ حکْهث

 لرْا اؼطائیلْ ز ًْهْړې  ؼطٍ کاض زې پَ کْلَ،
 ذْ شْ، هحکْم تٌس ػوط پَ اّ شْ ًّیْل

 جٌْ زّّ ُغَ ز زې  کې م۷۹۹۷ کال پَ  ّضّؼحَ
 اضزى پَ  چې شْ، ذْشې کې  تسل پَ اؼطائیلیاًْ

 ز جْض پَ ّژلْ ز هشطاًْ ؼیاؼي فلؽطیٌي ز کې
 شپې زغَ ظًساى ز ذْ ّّ، شْي ًیْل لرْا فلؽطیي

 ًړیْالَ پَ يې احوسیاؼیي شِیس چې ّې ّضځې اّ
 ز ًْهْړی ؼطٍ زې پَ اّ کړ، هشِْض ډيط  ؼطحَ

 پَ هشط جِازي ؼحط یْ ز لپاضٍ ّلػ فلؽطٌیٌي
 ز کې کلًْْ ُوسغَ پَ ًْهْړې،شْ ضاڅطګٌس جْګَ
 ؼطٍ کاًفطاًػ کشطی  ُغَ ز کې ُیْاز پَ اضزى

 اّ اهطیکا اؼطائیلْ، ز چې ، کړ څطګٌس هرالف
 ز  ّذث ُغَ ّ، شْې جْړ لرْا جٌظین الفحح

 ز اّغ چې ػثاغ، ّظیطهحوْز لْهړي فلؽطیي
 ز کې غًْډٍ شطیکَ پَ زی، هشط جٌظین الفحح

 اّ کړ پْضجَ غږ پطضس هثاضظې ّالې ّؼلَ اّ هماّهث
 ٌلې؛ه ّ هشْضې اهطیکا ز يې کې تطذَ زې پَ

 اّ کاٍّ ډاض ًَ احوسیاؼیي شِیس ز پیلَ لَ اؼطائیلْ
 ّایَ.شِیس الزى تي فلؽطیي ز  یې تَ جَ ًْهْړي

 پَ ؼپحوثط ز م۲۱۱۳ کال پَ احوسیاؼیي شید
 کې تطیس ُْايي یْ  پَ یِْزیاًْ ز کې هیاشث
 ًیټَ ۲۲پَ هاضچ ز م ۲۱۱۴ کال پَ ذْ شْ، ظذوي

 یْې ز چې کې تطیس ُْايي تل یْ پَ اؼطائیلْ یْ  ز
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 شْ، جطؼطٍ ّاؼطَ پَ هیعایل ز لرْا چْضلکې جٌګې
 پَ ُولحَ یې جٌاظٍ ّضؼیس، جَ همام لْړ شِازت ز

 ګډًّْالْ ز جٌاظې ز شٍْ، ّاذیؽحل کې فلؽطیي
 ضؼیسٍ. جٌْ ۲۱۱۱۱۱ جط یې شویط

 ًړیْال اړٍ پَ شِازت ز احوسیاؼیي شید شِیس ز
 غثطګًًَْْ:

 هرحلف ًړیْالْ  ؼطٍ شِازت پَ هجاُس ؼحط زې ز
 ؼط هلحًْْ هلګطّ ز  ّذث ُغَ زضلْزل، غثطګًًَْْ

 هحکْم اّ ّتالَ جٌایث یْ کاض زا ػٌاى کْفي هٌشي
 اؼطائیلْ ز ُکلَ زې پَ هلحًْْ هلګطّ کړ، یې

 چیي، ز چې کړ هٌظْض ُن لیک پطیکړٍ یْ پطضس
 افطیما جٌْتي اًسًّیعیا، ، ٌُسّؼحاى ضّغ،

 زغَ ذْ ّشْ، هالجړ یې لرْا ُیْازًّْ ًْضّ ۳۷ اّ
 اّ تطیطاًيا فطاًؽې، ز لرْا اهطیکا ز لیک پطیکړٍ
 ّظیط زفاع ز اؼطائیلْ شْ.ز ّیټْ هالجړ پَ جطهٌي

 الزى تي فلؽطیي ز احوسیاؼیي شِیس هْفاش شاّل
 یې ّ کړٍ، څطګٌسٍ ذْښې یې شِازت پَ اّ ّتالَ
 زٍ، ضاّړًَ جَ غال لْیَ یٍْ لپاضٍ اؼطائیلْ ز زا ّیل:

 جَ هْږ ّّیل: پیطظ شوؼْى هشط اذحالف حعب ز ذْ
 هماّهحًَْ  ؼطٍ ّژًې پَ هشطاًْ ز چې ٍّ ًَ هؼلْهَ

 یٍْ ظهْږ زا اذلي، ظّض ُن ًْض تلکې ًَ ذحویږي
 اهطیکا ز کې ػطاق پَ ّذث ٍّ.ُوسغَ پطیکړٍ غلطَ
 یْ احوسیاؼیي شید شِیس ًیګطّپًْټي جاى ؼفیط

 ًْهْړي ز  اّ ّتالَ شرص ذططًاک اّ جطّضیؽث
 شطیکَ ذْښي ذپلَ ؼطٍ اؼطائیلْ ز شِازت

 پَ لایس ؼحط زغَ  ذپل ز ّلػ کړٍ.فلؽطیٌي
 ز حواغ ز اّ کړ اػالى  هاجن ّضځې زضې شِازت

 شِیس ّّیل: ٌُیَ اؼواػیل هشط تطذې ؼیاؼي
 تَ ًْهْړي ّ، اًحظاض پَ ّضځې ُوسې احوسیاؼیي

 ایطیل ؼطٍ ازتشِ پَ زٍ ز کْلَ، اضظّ شِازت ز جل
 شِیس کړی.ز ذالصې زضّاظې جٌِن ز ځاًحَ شاضّى
 یٍْ ّیٌا:))هْږ جاضیري یٍْ اهلل ضحوَ یاؼیي احوس
 یا فحح يې هٌعل اذطي  چې زٍ کړی غْضٍ الضٍ زاؼې

 تَ اؼطائیل ّیل: تَ احوسیاؼیي شِیس زی(( شِازت
 ځي. هٌځَ لَ شاءاهلل اى کې کال م ۲۱۲۵ پَ
 حواغ ز  ّضّؼحَ ًَ اهلل َضحو احوسیاؼیي شِیس لَ

 جَ ضًحیؽي ػثسالؼعیع الشید  هشطي ػوْهي
 پَ ُن ضًحیؽي ښاغلې ذْ شٍْ، ّؼپاضل

 ز ًیټَ ۷۷ پَ هیاشحې ز اپطیل ز ۲۱۱۴ کال
 شِازت پَ کې تطیس ُْایي یْ پَ یِْزیاًْ

 ضاجؼْى الیَ اًا ّ هلل ّضؼیس.اًا
 ا ذْض هْلف اّؼٌي غْضځٌګ  جِازي ز حواغ ز
 هیاشحٌٌئ زٍّ  پَ ؼطٍ اؼطائیلْ ز زی، ېپْض ظړٍ پَ

 جْاًیسٍ ّ غْضځٌګ جِازي حواغ ز کې ًښحْ
 ټاًګًَْ ّّلي، هیعایلْ پَ ښاضًَّ اؼطائیلْ ز  چې
 هطګًْي یې ػؽکطّ پیازٍ پَ اّ اّ ّالْځْي یې

 یازٍ پَ هرې لَ هؼلْهاجْ لړ یْ ز ّکړي، تطیسًَّ
 ّژل ػؽکط اؼطائیلي جٌَ ۲۱۱ شاّذْا کې جګړٍ
 ؼلګًْْ پَ زي، ټپیاى  یې ًْض جٌْ ۵۱۱ جط اّ شْي

 هٌځَ لَ یې اػحثاض ًړیْال اّ جاّاى ډالطٍ هیلیًَْ
 پَ اّ شْل تاّضٍ تې حکْهث ذپل پَ يې ذلک ّالړ،
 پط حواغ ز چې شْل هجثْض یِْزیاى کې پای

 شي. جؽلین ّړاًسې
ليام پَ ُيل ز ز ًړیْال اؼالهي ذالفث

 



 51    

 
 

 

 

             

 
 

 

 جَاد د او ٕکُلٌ ْې انصاء چې پلُٓىِ، عيٌ اهلل رضّ اىصاري اُْب اةُ د

 ښٌ ىُ شُم شَٓس کٌ وْل ْې تٌ نلګرو رپلُ. ورشېس اروپا تر ان ْې شؿر

 تٌ جاللٌ جل اهلل ورځ پٌ قٓانت د چې کړئ، نې ښذ او ُْشئ نې لرې

 صداةّ نعُٓب ٍؼٌ د ػزا د اخس د... ْم راػلِ درپصې لرې څُنره وواْم؛

 درتٌ اهلل ْې، ګُډ پښٌ پٌ:  وْل ورتٌ زانيُ چې ةېلګٌ الجهُح ةو عهرو

 ځٌ نٌ ُْ، شرْکان کې جَاد  واړه څلُر دى دا ٍم نُږ او کړى نعاف جَاد

 عرض ْې تٌ والصالم الصالً علٌٓ رشُل اهلل د او الړ دى. کېيٌ کې کُر

 نٌ تٌ ػزا واّْ نې زانو ػُاړم؟ څٌ ىُر ژوىسه لٌ زه! رشُلٌ اهلل د:  وکړ

 !وګرځم کې جيت پښٌ ګُډه دې پٌ چې پرېږده نا ځٌ،

 کُر رپلې واّْ نلګري.  و نعُٓب ٍهسػصې او و ةُډا ٍهسػصې قيسْسار

 د. شُم ىٌ شَٓس وکړ، جَاد نې ضس  پر روشاىُ د:  وْل ْې ةٌ تٌ وداىې

 دى دا. شُم ىٌ شَٓس وکړ، جَاد نې ضس پر نزالؿٓيُ د انارة اشالنّ

 جاللٌ جل اهلل وه، تهيا صادقٌ! شُم ىٌ شَٓس او ځّ ىٌ را ٍم انرْکاْان

 .کړه پُره

 څُارلس قيسْسار شَٓس

 د ػېږې جَادي د ىيګرٍار د. کړى پٓل جَاد ضس پر روشاىُ د کې کليۍ

 اهلل رخهٌ نالرېل شٓذ شَٓس نجاٍس زْږ د لهيې د ػره شپٓو او ةچّ شرشاره

 شَٓس کې شېتُ شزتُ او خصاشُ ډېرو پٌ ان چې واّْ، نشران. و نلګرى

 .پرْښې ده ىٌ رُا قائس شَٓس رپل د  قيسْسار

 قائس او نجاٍس ؾساکاره د ْې کې صؽ جَادي پٌ چې  نالرېل شٓذ شَٓس

 ٍهسونره چې نګر کلکېسلِ، شُ ىٌ رُا تر ْې څُک ٍر و، ګٖلِ صؿت

 د شره آنر شَٓس رپل  قيسْسار شَٓس.  و جَادةرداره او ؾساکاره شاره، شر ةٌ

 د وشاتل، تاوده شيګروىٌ ثهررېلُ  او  چپرٍار ةُړې، تُرې د ضس پر روشاىُ

 واّْ، نشران. شُى شرْک ٍم کې عهلٓاتُ ؾتدې د اډې ٍُاّْ د ىيګرٍار

( پُشتُ تعهٓر ْا)پُشتُ پر لُچکاىُ د کږې د صاخب شٓذ کلٌ چې

 شُل، ښکاره ْې عالناة شؿر ارروي د او شُ زرهّ نرګُىِ کې جګړه

 د..کړه ػُره ػېږه( ةاةا ػازي)قيسْسار شَٓس د ْې لپاره شلګُٓ ارري د ىُ

 قيسْسار شَٓس د کې کال ښانار ولصُالۍ اګام د ْې نٌ 5۶ لړم د ش ه 5۶۱۱

 ةېزاري ژوىسه ىٓهګړي دې لٌ ْې اروا شَٓسې او کېښُد شر ْې زىګاىٌ پٌ

 اشتاةُ جَادي د صاخب شٓذ! تل ْې ْاد او ښاد ْې روح. کړه اعالن

 جَاد شلګُٓ ارري تر ٍم ده چې وکړه تٌ قيسْسار شَٓس شپارښتيٌ

 روشان چې کلٌ. وػځاوه پصې ال ْې نصٓر قائس شَٓس رپل د او پرېيښُد
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 پر انارة اشالنّ د. شُ ىٌ پاتې اړْکې ةې شره نشراىُ رپلُ ٍم ىُ ووتل

 ةٓرػُىٌ انارة د کې ػُرةيس او شهالّ پٌ انر پٌ نشراىُ رپلُ د ْې نَال

. و کړم کړم ْې ٍډ ىُ ووة، ژوىسى نرخلُ دوه دې لٌ چې دى. وشاتل رپاىس

 کړنٌ ةې ٍم نَال پر انارة د ةٓا او شُ ٕپّ نرګُىِ ضس پر روشاىُ د ځل ُْ

 .شُ ىٌ پاتې

 کُم چې  دى. و رُړلِ عهر قيسْسار ىُ وکړ، ْرػل انرْکاْاىُ چې  کلٌ

 پچٓري او شٓيُارو ةُړې، تُرې او شٓيُارو د ْې نُرګې اوشېسه، کې ځاى

 تشکٓلُىٌ لهيُ د ػره شپٓو د. تړي شره ػاړې رُږْاڼُ او شٓيُارو واګام،

 نُٕرو نجاٍسْو وېرې لٌ پُشتُ د الرو لُُْ پٌ. وړي ىاز نرشتې د ده د ډېرى

 د پراتٌ ډډه پٌ نېيې ٍصکې د ځل ُْ دوى ةٌ ځکٌ تللِ، شُل ىٌ کې

( ځّ ىيګ پٌ)پييګزى دلتٌ  ، تلل تٌ شٓهې ىاو ٍزار نرةُط اګام پچٓر

 تٌ ٍزارىاو نجاٍسْو. دي رُږْاڼّ شېرزاد رٌٖ پٌ رلک دا. دى پروة قُم

 نر ْا نُشِ پٌ قيسْسار ْې ةٓا او وکړي شپې واړوي، کره قيسْسار راشّ،

 شرررود، شېرزادو، رُږْاڼُ، اګام، پچٓر د الر دې پٌ. واړوي کيډو ػٌ

 .اوړي تشکٓلُىٌ شروةّ او  اوزةٓو ډډې، کُزىۍ د لؼهان خصارک،

 او دى کُرةٌ تشکٓل ُْ د ىو دى، پروة کې ةېذ نُرګې د  قيسْسار شَٓس

 شٓذ شَٓس د چې اهلل ذةٓح قاري انر جَاد اوشيّ د ده د. تشکٓل ةل د شتا

 د ُٕل راىٌ نصارف تشکٓل د الړم، کلٌ ةٌ زه چې واّْ، دى، زوى نالرېل

 ارٓصتّ، ةصکٔ نې دونره و، تشکٓل ځاى پالىّ د. تلل کې قرضُىُ ده

 تېر لٓکُال کرښُ دې د! ارصتّ چاکلېٔ او نالّْ نې دونره

 د او و نصاؾر الرې ٍهسې د نيځٌ تر تشکٓل ُْه د کې روژه( 5۱۶۱)کال

 او پُشتٌ شپٓو جګ ىرى ُْ ناښام چې ګُرم. شُ نېلهٌ ةاةا ػازي شَٓس

 او کړى راکُز تيسي پٌ ْې پکُل رړ. راىيُة تٌ خجرې شړى ږْرى شپٓو

 دا ووْل قُنيسان زنُږ. ارلّ ْې اخُال خال پُښتّ، نېلهاىٌ ػږ تت پٌ

 ْې نَال پېشيهِ شَار کړه، ناتٌ ورشره نُ روژه. دى صٓب انر قيسْسار

 کهرػاړو، کږلېچُ، ىرُْ پٌ ږْري شپٓو دې. کړو ورىېغ تٌ نُرګُ

 ووږ کُږ نصتۍ لٌ چې ػرڅٌ ځُان لکٌ کاوه، نزل داشې څيډو او پٓڅکُ

 و، ٍم جعؿر نال کې تشکٓل پٌ شره نُږ! وٍّ ُٕپ تٌ ةلې ػاړې ُْې لٌ

 تېر قسه لٌ ٍم ْې ډزى لس اىګرېزى اوږد. لري ةسن ػُښٓو څُرب، نيډلِ،

 صٓب نُلُي دا" چې و، ارٓصتِ شُدا تٌ ٍهسه ةٌ قيسْسار شَٓس. و راتېر

 ورواړه نذ ةٌ ةاةا ػازي ولګېس، تېږه پٌ ورىٌ چې ْې ةٌ ډزى لس".  دى ناىسه

 تٌ تيګّ پچٓر څيډه ىرۍ ُْه پٌ چې وارې ُْ. وکړل چک چک ْې ةٌ ژةې او

. وروشتٌ ىٌ شُ، تلِ نزکې ىٌ ورُړ، تُر شترګُ نال جعؿر د اوښتُ،

 وىٓصٌ، تٓږه ٍؼٌ کېږده، پښٌ داشې چې ووْل ورتٌ څُ ٍر کٌ ةاةا ػازي

 لرګِ ُْ ىښتر د ْې ارر. ورکاوه ىٌ رُىس ْې تٌ نال رُ کړه، رإُپ دېزُا

 ګيې وشُ، کار ىُ ةاةا، ػازي ْې شر ةل او وىُٓ ده ْې شر ُْ کړ، راناة

 !اړولې نٓاشتې نُږ پٌ څيډې دػې

 تٌ ػاړې تيګّ پٓچر د وو، کاتٌ لٓسه اررىّ شره قيسْسار شَٓس لٌ نُ دا

 .شُ شتُن تٌ ځاى رپل ةېرتٌ شره نلګري ُْه رپل لٌ او کړو ررصت ْې

 کُنٌ پٌ ْې ةٌ ځان زاړه دې پٌ. و نصلکّ راص دٍشکې د قيسْسار شَٓس

 ْې ةٌ ځٓګر ځُاک ٍُاّْ د دښهو د او وه لګُلې دٍشکٌ څُکٌ لُڅٌ

 چې ان وکړه جګړه اوږده نُ ورځ ُْه چې کُي، کٓصٌ نلګرى ُْ. څېراوه

  ةٌ اوس ګُىسې کُلې، ىزرې داشې چُرلکُ دښهو د. شُې رالصې نرنۍ

 چُرلکُ دٍشکٌ نرنُٓ ةې ةاةا ػازي چې ګُرو. ةُځّ ةٌ نُږ او کېيُي ْې

 ووْل ده. وولّ دې ةٌ اوس کُې، څٌ کړ، ورػږ نُږ راړوي، اړوي پصې

 !ةٓاّْ ژوىسي نُ اوس ګيې شّ، ىٌ کُزې چې ډاروم چُرلکې

 تر او کړه ىصب دٍشکٌ ۲ پٌ شُال د 5۱۶1 کال  ٍجري روان د ْې وار ارر

. راوىړاوه ػلتېل ػلتېل ْې شُال ۲5 پٌ چې کړ، چاودى زاره دښهو ْې ٍؼٌ

 اوةُ د لړلّ وْيُ پٌ دٍشکٌ، ناتٌ ناتٌ دده کې تصُْراىُ پٌ چې نا

 رتره شاعر  کُم د ٍؼٌ ىُ ولٓسلې، ډةرې ذرې ذرې او دشتررُان ةُتلُىٌ،

 : کړه زنزنٌ ىرۍ ىرۍ نې

 ډةرې شرې وْيُ پٌ چاىٌٖ، شُې نُرچٌ، وراىٌ

 وارلّ نزٌ پٌ شړى ْاد جاىان شُي شَٓس د
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د  د جهؽې په شپه   ىٌټه ۱ٌکال د جون په  ًٌٍُ روان د 

ىيګسهار په والًج کې د جهادي کاروان ًو احل او كهسنان 

په نؽلم ضرًق ضسه ًې   نجاهر نحخسم حافظ روضث اهلل چې

 شهسة درلود د شهادة لوړ نلام حس الضه کړ.

وپٌژىو او   الىرې څو ليډو کسښو کې لونړى احل  راځۍ په

اى دسوار په حوګه د دوى په دغه ليډه پٌژىرىه  ىهوىه نشج د

د هغوى كوي ؼشم، ادالص دًاىج او شذطٌج حه په   کې

ځغليره ىغس ضسه د دپلو احالىو ًاد او احطان د حارًخ په پاڼو 

 ًادوضاحو. د حل لپاره  او دپلو زړوىو کې

ؼترالذالق زوى  نولوى نحخسم روضث اهلل د نحخسم

د ىيګسهار   اوږدو کې هجسي لهسًش کال په ٌَِِ د

په ًوه درىره او   والًخردوګٌاڼو ولطوالۍ د ضلاوي کلي

ؼلهي کورىۍ کې زًږًرلې او دپلې اةخراًي زده کړې 

ټاټوةي او څه هم د هجسة په   څه د دپلو داپوړو په ګسان  ًې

د هغه ودج په   دًار کې حسضسه کړي. د لوړو زده کړو لپاره

د اضول الرًو په  جهادي پوهيخون) دؼوة او جهاد(

 شو. فارغ  پوهيځي کې شانل اوپه ةسًالٌخوب حسًيه 

ښه نطلهان او حل د اضالني ىغام   په فکسي لحاظ

غوښخوىکې شذطٌج و، التخه د دوى په دغه فکسي روزىه 

د   کې د هجسة، جهاد او پوهيخون له چاپٌسًال څذه د نذه

. ځکه الس ا و اذس هم د ًادولو وړ دي  دپلې نخرًيې کورىۍ

ىونوړى د داضې والرًيو ةچى وو چې هغوى د ضسو 

په شهادة ورضٌرل او د   ًسغلګسو په عالهاىه ةسًر کې

هغوى د شهادة کٌطې پذپله د روضث اهلل لپاره د ًسغلګسو 

ًو ةهخسًو   د کسکې او د اضالم ضسه د نٌيې  پس وړاىرې

 حسةٌج و.

کله   په نؽلم ضسه ځکه شهسة درلود، چې  نؽلم روضث اهلل

د   ًې دپلې زده کړى حسضسه کړې ىو ةٌا ًې ددپل ولص

 حوګه دىره حسضسه کوله.  لپاره د اضخاد په  ضالهې حسةٌي

انسًکاًي ًسغلګسو   م کال په اوږدو کېًًٌٍ آن حس دې چې د

په هٌواد   حسًم او  او اشسةاڼو ًې زنوږ د ګسان هٌواد پس

ىغاني ًسغل وکړ؛ ىو ةٌا د   د اضالني ؼلٌرې پس دالؼ  کې

په څٌس د ده هم اضالني جزةاة   ىورو ةا احطاضه نطلهاىاىو

او ولولې راوپارًرې او د ىيګسهار والًج د دوګٌاڼو په 

په حفاهم په   د دپلو ىورو نذلطو وروىو ضسه  ًېضاحه کې 

 ليکوال : قاري رحمت اهلل
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پټه حوګه جهاد شسوع کړ، درې کاله وروضخه دښهو حه 

نطلوب شو او د ةې ضهٌسه جاضوس په حوضط حس 

حؽلٌب شو چې ةاالدسه د انسًکاًي وحشٌاىو لذوا د   کوره

د ىجم الجهاد) د نولوي دالص ةاةا   جالل آةاد ښار حه څٌسنه

نٌلٌو کې پس کور چاپه ووهل شوه، چې ةٌا رحهه اهلل( په فا

ًې څلور کاله د حکالٌفو او شکيجو ډک ژوىر د ةګسام په 

زىران کې حٌس کړ ، دغه څلور کليه دوره کهص په   وحشٌاىه

عاهسي حوګه د پسدًطئ، دردوىو او دفګاىوىو دوره وه، 

دوپه نؽيوي لحاظ د ىونوړي لپاره دا د فکسي او جهادي 

 نررضه وه. ًوه اههه  روزىې

دوى د كسآن کسًم حفظ په زىران کې حسضسه کړ،دوى ةه چى د 

زىران نلګسي ًادول ىو هغوى هس ًوةه د اللاؼره نسةوطه، ةا 

ههرا وجه وه چې کله   احطاضه، نفکس اضخاد او نسةي و،

ىونوړى د ډًسو ضخوىځو او نشکالحو وروضخه له زىران 

ال   ه ةلکېى  څذه رادالص شو، ىود جهاد جزةه ًې ضخړى

 حاىره او څپاىره وه.  پطې

ىونوړى اجخهاؼي او ټوليٌش دوي درلود، ىو ځکه ًې 

نلګسحٌا ًواځې حس دپل کور او کلي نحروده ىه وه، ةلکې په 

نذخلفو ځاًوىو کې ًې دوضخان او نلګسي درلودل، ههرا 

ًې د نيغهي ډلګۍ په حوګه د   النل و چې ددوګٌاىو پس ځاى

ه د ىيګسهار والًج د ةټي کوټ او جهادي ؼهلٌاحو لپار

ګوشخې ولطوالۍ ضاحاة غور ه کړل.، د ههرغه ځاًوىو 

ډًس نذلص نلګسي پسې راټول شول،په اةخراء کې د لص 

کطٌش ګسوپ نطؤل وو او ةٌا وروضخه ًې د ډلګي غړى په 

انارة حوره ةوړه جهادي نحاذ  لطګوىو شول. او د اضالني 

لى حوګه فؽاله کړه .ډًس په چوکاټ کې ًى دپله دلګې په ؼه

حس ټولو اغٌشنو ؼهلٌاة   نهم ؼهلٌاة ًې حسضسه کړل، چې

ولطوالۍ کى   ىٌټه د غيي دٌلوپه(  ُ/  ٌ/  ًٌٍُ  )  په  ًې

دانسًکاًاىو په ةٌش د ډلٌٌش اضخشهادي ةسًر حسحٌب او حيفٌز 

و. چې د روان کال لونړىې فراًي ةسًر او د راحلوىکي لپاره 

 غام و.دښهو حه ؼهلي پٌ

احهر هم د حافظ روضث اهلل ًو ةل جهادي ىوم   نؽلم ضاحب

و چې د نلګسو په نيځ کې په ههرغه ىانه نشهور و، نحخسم 

روضث اهلل ضاحب د دپل ًو نلګسي ضسه ًو ځاى دةټي کوټ 

نٌاشخې په ّد ًٌٍُپه کال  ولطوالۍ د الچپور په ضٌهه کې

ې د چ  دناښام په نهال په داضې حالج کې   ىٌټه ۱ٌ

ضلٌتٌاىو د ډرون ) ةې پٌلوټه( طٌارې هرؼ وګسځٌره چې د 

لهاىځه لپاره ًې اودس کړى و،لونړى ًې هغه ةل نلګسى 

حافظ ضاحب پذپله هم په ةرن   زدهي او په دوهم ةسًر کې

ټپوىه ودوړل، او د هغه د نلګسو په وًيا چې د ؼالج په 

نوده ًې حافظ ضاحب اىخلالوه، واًي چې نحخسم حافظ 

هر رحهه اهلل نوږ حه ووًل چې نا په ښي اړخ واړوۍ او ةٌا اح

حالوة پٌل کړ او په ههرې حالج   ًې د كسآن ؼغٌم الشان

کې ًې په ډًسه اضاىۍ ضسه روح دپل رب حه وضپاره او د ةټي 

کوټ د غٌسحهيو كوني او ولطي نشساىو په واضطه د 

ىونوړي جيازه د جالل آةاد ښار حه څٌسنه د ىجم الجهاد) 
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دالص ةاةا رحهه اهلل( فانٌلو حه اىخلال شوه، او ههالخه ًې 

په داضې حالج کې جيازه حسضسه شوه چې په زرګوىو 

ةسده ادٌطخې وه.د   نطلهاىاىو ًې د جيازى په نساضهو کې

جيازى له نساضهو وروضخه ههلخه د جهادي كوناىران د 

رحهه   ګواىخاىانو د احل او نغلوم شهٌر حافظ نؽلم اول ګل

هلل ضسه ىږدې داورو حه وضپارل شو. روح دى ښاد، جيج دې ا

 ځاى او ًاد دې حل وي.

شهٌر حافظ احهر رحهه اهلل څذه پيځه زانو او   نحخسم  له

دي، نشسان دوه زانو ًى د كسان ؼغٌم الشان   ًوه لور پاحې

 حافغان دي او پذپلو زده کړو ةودج دي.

 

 

 

 

  په هس لهوىځ پطې اًج کسضي لوضخوىکې د دوًم لهوىځ د ودج ىه نذکې نړ شي ىو جيج

 حه ةه ځي.

0 د اىطان په ةرن کې چې څونسه اىرانوىه دي په هغو ضركه ده، ضتحان اهلل وًل ضركه ده، 

اهلل اکػػػػتس وًل ضركه ده، د ىٌکئ انس کول ضركه ده د ةرو ىه نيػ  الحهرهلل وًل ضركه ده،

کول ضركه ده، لٌکو که ًو ضړى دوه رکؽخه لهوىځ د څاښج په ودج کې وکړي ىو د هس جوړ 

 ضركه ده.

 ) ىتوي حرًد(

 



 02    

 
 

 

 

 

 کاةل ـ مىصػصـضو

 د ًڊۍ د اوصًكا ظه ظصن ړًګٌسه مه اتداد ػورهى پزواًي د

 ادموم ظٌاظي د ًڊۍ د اه راؽنه ته وزې توګه په زةصځواک

  .هًٌوې کې الس رپل په ًې هاګي ةسموم

 د کې اـؾاًعتام په الول ظتص ړًګٌسه د اتداد ػورهى د

 ػورهى د جګڊې اـؾاًعتام د ځكه هن، ښكېنتٌا ػورهى

 وذ ظصن رکود جسى مه دهاړن اقتصاد اه اغتتار ًڊېواك اتداد

 ًوازې رهظٌه اه ړًګ اتداد ػورهى ًې کې پاًنه په اه کڊك

 .ػون پاتې

 ػورهى د ګُه په څزه ووقع اه هضػٌت ًڊېواك مه اوصًكا 

 کڊ جنب مور په ځام د اغتتار، ًڊېواك هرکڊو الڅه مه اتداد

 اوصًكا د ړًګوك ػورهى د ڇې هښودن، ًې داظې اه

  .هن کارًاوه

 ًظاوي اه ظٌاظي د اوصًكا د کې معٌضه دهن تٌصه په ًڊۍ

 په ارتالـوًو رپنىٌځي اه جګڊه د اونه مه الظوهٌې

 ًڊېوامې دهًىې مه ڇې ػون، هځپل داظې کې کڊکٌڈوًو

 د څه هص دا ًڊۍ. کٌڋى مٌسك ًه ظارو ًې هرهظته جګڊې

 هٌوادهًو ځٌٌو ځكه همٌسك، اونه مه ؽصهر ظامىاًه د اوصًكا

 اوصًكا د اونه مه تېښتې د څزه جؼ مه ؽالوۍ د ػورهى د

 ګاهًډًو رپنو مه ًوره ځٌٌو اه کڊن ره وال ته ؽالوۍ

 هکڊ، کار دا مپارن والتڊ ًڊېواك د کې ظٌامۍ په ظصن رقٌتاًو

 هکڊك، څه هؾه کې خىاًه په ًظاووًو ظٌكومص د اوصًكا رو

 جګڊې مه هًتٌال د. کڊن ةسمه ةُۍ په اهر د ًې ًڊۍ ڇې

 د ڇې دى، څه هؾه ةصًسهًه غصاق اه اـؾاًعتام په هرهظته

  .هارٌعت ًې ژهًس اًعاًاًو مكوًو

 ظٌاظي اه ًظاوي پصمپعې اوصًكا د کې هٌوادهًو په ًڊۍ د

 پزواًۍ د هه اوصًكا ڇې ػوى، الول ددې اهس الظوهٌې

 را ةاوه مه ؽصهر د څٌص په اتداد ػورهى پزواًي اه ةصتاًٌې

 اه کڊى ودسهدن اوصًكا وصکضى تص ًې ًوازې اه هؽورځوى

 هړه پٌځوظو دهن په دًٌه کې اوصًكا وصکضى په هه ًې ًا

  .ههًؼي هٌوادهًو

 ةصًس مه هًتٌال پص ةٌا اه جګڊې ًڊېوامې دهًىې مه اوصًكا

 مصې د اظٌا د کې مڊ په ٌٌَګومو د هاک د ًڊۍ په هرهظته

 په اظٌا د اه پورې ز99ًَ تص" وارػاك جضاًص" هٌواد رتٌځ

 د پورې کاك زي99ً تص هٌواد" پاالئو" د کې رتٌځ ظوًل
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 په ًې هرهظته هؾې تص اه هظاتل الًسې جؼ تص ؽالوۍ رپنې

 کڊ ةصًس" اـؾاًعتام" په کې اظٌا وٌځٌۍ په کې کاك زًييٌ

" غصاق" په کې رتٌځ وٌځٌي په کې کاك زَييٌ په ًې ةٌا اه

 ته وزې هه ًښې زهاك د ًې ظه ظصن هىسې مه ڇې هکڊ، ةصًس

  .راؽنې

 رکود ظٌاظي د اوصًكا د کڈې غىووي په رکود ظٌاظي

 ځكه دا ػوې، پٌل ظه ظصن پٌل مه پېڊۍ ًوهًؼتىې د ػپې

 هموًسې کې الس په ته ةوش ډةنٌو جورج ڇارې هاک د ڇې

 ًوره په ڇې ه، کط داظې کې تارًذ په اوصًكا د ةوش اه

 ته وسارنو ًظاوي اه الظوهٌو ظٌاظي ًې کې هٌوادهًو

 ػوې، الول ددې وسارنې ډهمه دهن هىسا. هرکومه تصجٌح

 هېواد هص الړ، وٌځه مه اغتتار اوصًكا د کڈې ًڊًوامه په ڇې

 اوصًكا د اه کڊن تؼصًح تاهام په ځام د کڊًه هصن اوصًكا د

  .ػوې وؼكوکې هڅې اه اقساواة دهظتۍ د مزوا

 مه هرت هؾه کې زًٍيٌ په اغتتار رپل کې ًڊۍ په اوصًكا

 د ته رظٌٌو" ظٌوډم اًډهار" قصاردى CIA د ڇې هرکڊ، الڅه

 د هېوادهًو ًوره ځٌٌو اه دهظتو د اوصًكا د مزوا اوصًكا

 دې مه. هرکڊك الس په اظٌاد اهرېسه اه ثتت د اړًكو َنٌفوًي

 غصاق اه اـؾاًعتام د هًپاڼه په'' مٌكط هًكي'' د وزكې

 څه هؾه هه رپصېسك اظصار پٍ مكوًه CIA د اړن په جګڊې د

 صسوه ته اغتىاد ًې وٌځ تص اوصًكا اه ًڊېوامو د ڇې هه،

 راڅصګٌس هوډهًه وٌفي اوصًكا د ًې تصػا پصدې د اه هرظومه

 ػسًسن ته اوصًكا اظٌاده ظٌوډم د مٌكط هًكي تص رو کڊك،

  .هرکڊن ضصةه

 هېوادهًو ًوره د الول ظتص رکود ظٌاظي د اوصًكا د ډېصن تص

 اوصًكا د کې تصڅ هىسې په ڇې دن، څارګصو اوصًكا د اړن په

 اًډهار د. دى هړ پال د اقساواة هرهظتي جصوٌي د اړن په

 رپارن هه اظٌاد داظې کې اظٌاده کڊًو رپصه په ظٌوډم

 اهظٌسهًكو پص جصوٌي د هه، ػوى ښودك کې په ڇې ػوك،

 هزًصې مووڊۍ د جصوٌي د ظصةٌصن ڇارهاکو پوړه موړ اه

 د اوصًكا د هه اړًكې َنٌفوًي َومې" وٌصکل اًګٌال"

 ددې جصوٌي. کېڋى اهرېسك اه ثتت مزوا ػتكې څارګصې

 اظتزتاراتي ته اوصًكا ظىسظتي مپارن ظپٌٌاهى د ووضوع

 دا دهو ڇې هوٌنه، اهةاوا کې ػپو هىؾې په اه همٌڋن پالهو

  .تكصارهى ًه ًې ةه ةٌا رو کڊو، کار

 په جوالو د کاك رهام د کې ؽتصګوم په پٌښې ددې جصوٌي

 د ًو اه هػاړن ته اوصًكا وؼص CIA د کې جصوٌي په معىه

 ةهصًٌو د هه ًو اه کارکوهًكى هزارة دـاع د جصوٌي

 د ته اوصًكا ًې کارکوهًكى کې ادارن په اظتزتاراتو

 د جصوٌي د ځكه اوصًكا کٌڋى هًل. هًٌوك تور په جاظوظۍ

 هکڊ، اقسال اهرېسه د وكامىو َنٌفوًي د ڇارهاکو موړپوړه

 ه کڊو ًې وزامفت ػسًس ةصًس د مزوا اوصًكا د غصاق پص ڇې

 پُو په څه هص ًې څٌص په هٌوادهًو دهظتو د اوصًكا د اه

 .وٌني هه ًه ظتصگو
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 مصى، تڊهم داظې ظصن هېوادهًو څنوره مه ًوازې اوصًكا 

 کې هؾوو په کوى؛ ًه جاظوظي اړن په ةل اه ًو د ڇې

 ڇې دى، اوصًكا اه ًٌوزًنٌٌډ اظُصامٌا، کاًاډا، ةصًتاًٌه،

 .کٌڋى هًل هه'' ظتصگې پٌٌځه'' ته دهو

 ًظاوي، پصاخ اوصًكا د اظصاًٌنو هخؼي مه کڈې ًڊېوامه په

 دې په ڇې دن، ووضوع هؾه هه والتڊ ظٌاظي اه اقتصادى

 ځكه رظومې، صسوه ته ظٌاظت اوصًكا د ًې کې هرهظتٌو

 دى کڊى ًصؽنوًه ًاوؼصهع راهرن په ـنعطٌي د تل اظصاًٌنو

 د. کڊى ػهٌسام ًې هگڊى ونكي گٌان ةې زرگوًه اه

 گڼو اه هًٌضهًال پاکعتام، اًصام، تصکٌې، د کڊًې اظصاًٌنو

 هړاًسې پص اظصاًٌنو د اه ػوى ؽٌسك مزوا هٌوادهًو ًوره

 هص د مزوا اظصاًٌنو د اوصًكا رو ًٌومى، ووقؿ جسى ًې

  .کڊو والتڊ ةٌا ةٌا َوموژًې ډهك

 توګه مٌډن په اړن په رکود ظٌاظي د اوصًكا د کې ًڊۍ په

 هعپاًٌه، په اهس پصتنه په پزوا د اوصًكا ڇې ػو، هًنى

 پاکعتام، کورًا، ػىامي اًسهًٌضًا، جصوٌي، ـصاًعه،

 مٌتٌا، رهظٌه، اـؾاًعتام، قصؽضظتام، اًصام، ڇٌي،

 تاًنٌٌډ، اکوادهر، اـصًقا، وصکضى هًٌضًوًال، ظوډام،

 اه متٌام کٌوةا، ـنعطٌي، غصةعتام، غصاق، ظورًه،

 تص هرځ اه هرکڊو الظه مه رظوخ ظٌاظي رپل کې ًٌكاراګوا

 د رکود ًظاوي. دو کې خصکت په ښكته په وذ ةنې

 ځواک ًٌض جګڊن اوصًكا د کې جګڊه په غصاق اه اـؾاًعتام

 هه ًې کې اوصًكا په دًٌه ڇې ػو، هځپل دهوصن اړره هص مه

 ددې ًې مپارن ًجاة د اوصًكا د اه هػوك الرًوًوًه ضس پص

 په جګڊه دې ڇې ځكه دا هکڊې، ؽوښتٌې درهمو د جګڊه

 دهوصن غصض اه طوك ػىېص، هسًصه د پوځٌاًو د کې اوصًكا

  .هؽوړېس کې کور هص ًٌڋدې ًې َؾص هًص د ڇې کڊ، ډېص

 د اـعصام رتته موړ اه ظصتٌصى ډېص پوځ د اوصًكا د جګڊه دې

 وػٌوب ًې زرن معګوًه اه کڊك َوَه َوَه کې مىتو په ةارهده

 په ًې زرن معګوًه په اه هکڊې ځاًوژًې ًوره زرګوًو. کڊك

 د اونه مه جګڊه هىسې د. ػوك ارته ًارهؽٌو رهاًي

 رپل د ًې ډېصه څٌص په" ًساك خعي" پوځي اوصًكاًي

 دا کې وجىوع په. هاړهمې هر ونګصه رپنو پص ػپٌنۍ َوپک

 ځواک ًٌض جګڊن اوصًكا د ًې اونه مه ڇې دى، څه هؾه َوك

 ته کڈې ښكته ًې ووراك پوځي اه کڊو پٌل رکود

 اډن هواًى وٌاس د مپارن جګڊې د اـؾاًعتام د. راؽورځومى

 د هه تڊك وذ پص اوصًكا د مزوا ڇارهاکو د قصؽضظتام د

 د اوٌٌت کورًي د اوصًكا. ػو کڼنى رکود پوځي اوصًكا

 د کې اـصًقا اه ارهپا اظٌا، په ةهص کورن مه مپارن ظاتنو

 هژًه په ًوره د اصطالح ةنه په پصاًٌعتي؛ ډگصهًه جگڊې

 په پزوا د ًې کار دې رو کوى، روًسى اوٌٌت رپل کې

 د هرځ هصن اه کڊى زًاتې اًسېښٌې اوٌٌتي دًٌه کور په پصتنه

  .پصارٌڋى ـضا هژًې

 په کاك تٌص ډزې، کې واڼۍ ظپٌٌه په پٌښه، ةاظُي د

 خعي د هژك، ډزه په ًوره د مزوا تي ًو د کې اډن ظىٌسرى

 گوًگه کې کارراًه په وواده کٌىٌاهى د ةصًس، ًساك
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 په هژك، پومٌعو د ډزه په کې ڇوکوًو په ةٌا ةٌا ڇاهدًه،

 اه وكتتوًو په اه هژك ًوره د ډزه په کې هوَنوًو

 ڇې دى، ووارد هؾه هژًې اه ډزې پصمپعې کې پوهٌتوًوًو

  .ػوى پٌښ هر اونه مه وسارنې ًظاوي ةهصًۍ د اوصًكا د

 پص توگه پصمپعې په مزوا هگڊه د اهس کې اوصًكا په دًٌه

 َوك ڇې زًاتٌڋى، ځكه ًٌوکې ظٌاظتوامو اه ًظاوٌاًو

 اقساواتو ًاهړن ڇارهاکو د دهو د ڇې پوهٌڋى، دې په اهس

 په دهو د دًٌه مڊۍ هژًې د ڇې کڊې، ته راوٌځ پاًنه دا

 د اړن په هگڊه د اوصًكا د اه پصارٌڋى کې څٌگ اه ڇاپٌصًاك

  .دن زًاتٌسه په هرځ هصن کڈې کصکې د ًڊًوامو

 مه ظصهې ًوې د کې ارص په وٌاػتې د جوالو د کاك رهام د

 اوصًكا د هگڊى درې کې څنوره په کې اوصًكا په وزې

 اه اـؾاًعتام په اه گڼي تاهام په اوصًكا د تدصکاة ًظاوي

 .ةومي روړمې واتې کې جگڊن په اوصًكا کې غصاق

 َومو تص کې تارًذ په اوصًكا د وزې مه ظصهې ةنې ًوې د 

 اه ػوى ةنل اهةاوا اه ةوش ډةنٌو جورج همعىؼصام ةستصًي

 اوصًكاًي همعىؼصاًو دهاړه دې ڇې دادو، هه ًې الول

  .کڊن ښكٌل کې جگڊه په َومٌه

 مووڊو ًڊۍ د تصاهظه ال اوصًكا هه څه که رکود اقتصادى

 زرن دًارمط تص کاك هص اه کٌڋى گڼل هعواد اقتصادى

 اوصًكا وصکضى په رو راهړى، ته الس غاًس زًاة وٌنٌاردن

 دې په ظص په اهکصاًي د اه رظوخ رهظٌې اه اًصام د کې

 کڊکٌچ ػوو راپورته اوصًكا د ظصن رهظٌې مه کې هرهظتٌو

 هٌوادهًه هؾه اوصًكا وصکضى د. ًٌگومى اقتصاد اوصًكا د

 د ڇې کوى، هڅه اهس دى؛ وزامؿ اًاالتو وتدسن د ڇې

 څزه هٌوادهًو ًوره ًا رهظٌې ارهپا، مه توکي هړ اړتٌا

  .کڊى تصالڅه

 د اًصام د هه ته هېوادهًو اظٌا وٌځٌۍ اه رتٌځ وٌځٌي د

 په څه هص دا ڇې دن، تنوًكې پورته وذ کڈې مٌڋد د توکو

 .کوى کىضهرو ةازار توکو د اوصًكا د کې ًڊۍ

 پص مزوا ارهپا اه اوصًكا ڇې اونه مه کڊکٌچ د اهکصاًي د 

 همگوك ةٌسًضهًه دًپنوواتٌكي اه اقتصادى کول رهظٌې

 اقساواة هرته هه مزوا رهظٌې د ًې کې وقاةل په ًو ػوك،

 هرکوى، ضصةه ځكه ته اقتصاد اوصًكا د هه دا ڇې هػوك،

 ظنگوًو د ته رهظٌې کاك هص مزوا ارهپا اه اوصًكا د ڇې

 د رهظٌې د اوصًكا پص اه صادرېسك توکي ډامصه وٌنٌارده

 د مپارن کاك رهام د.  ػوك کڊاو ةٌس هؾه مزوا ةٌسېضهًو

 ډامص وٌنٌاردن اتٌا پٌٌځه ظون اته ةودېجه دـاغي اوصًكا

 وٌنٌاردن څنوېښت پٌٌځه ظون ػپڋ د ڇې ػوې، تصوًب

 وٌنٌارده څنوېښت ظون دهن اه هزارة دـاع د وصصف ډامصه

 .کٌڋى تصظصن مزوا ادارې د اوٌٌت وني د وصصف ډامصه

 دن؛ کڈې موړن َومو تص دا کې ڇاره دـاغي په کڈې په ًڊۍ د 

 مه اه دًٌه کور په اقتصاد اوصًكا د ڇې ػو، هًنى ځكه ًو

 اه اـؾاًعتام په. دو وذ ظصن رٌډهًو گڼو مه دةاًسې کور
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 په کې غصاق په اه کې کنوًو دًارمط تٌصه په کې پاکعتام

 وٌنٌاردن زرن ًٌه درې َومُاك اوصًكا کې کنوًو معو تٌصه

  .دن ضصةه اقتصادى ظتصن هه دا ڇې کڊو، مگښت ډامص

 ڇې هوٌنه، کې وٌاػت جوم په کاك رهام د اوصًكا رپنه په

 کې اـؾاًعتام اه صووامٌه غصاق، پاکعتام، ًىي، په

 دهمط اونه مه ؽورځٌسه د اموتكو پٌنوَه ةې د دهو ًوازې

  .مٌسمې صسوه ډامص وٌنٌاردن

 څزه اوصًكا مه کې همعوًو په کڈې ًڊېوامه په رکود همعي

 د اونه مه کڊًو د اوصًكا د هرځ هصن اه مصى ػتوم کصکه پصاره

 د همعوًو د مزوا اوصًكا د ڇې زًاتٌڋى، ځكه کڈې کصکې

 معو ًٌڋدې په اهس دا. پصارٌڋى هرځ هصن ڇارې هژمو

 همعوًو د هرځ هصن اونه مه وسارنې د اوصًكا د کې هٌوادهًو

  .کٌڋى کوك راکغ ته کڊۍ ؽالوۍ د ًا اه مصى دهال هژًه

 په دًٌه اونه مه ڇاره هىسې د ههًل؛ ڇې وو وزكې مكه

. زًاتٌڋى کصکه هگڊه رپنو د څزه ڇارهاکو مه هه کې اوصًكا

 ته وٌځ هه گوًسهًه هاړن داظې کې کنوًو هرهظتٌو دې په

 کٌسك جسا اه رپنواکي څزه اًاالتو وتدسن مه ڇې راؽني،

 د ڇې کوى، هڅې ښكارن په کې اًاالتو وتدسن په اه ؽواړى

 جسا توگه په هٌواد ًو د ځاًوًه څزه ظٌاظت هؾې مه اوصًكا

  .کٌڋى َوموژًې کې ًڊۍ په ًې وزې مه ڇې کڊى،

 ةصًتاًٌې پزواًۍ د اوصًكا ڇې ههاًو، دا ةاًس کې پاو په

 اه کڊى اظتػىار اه اظتثىار همعوًه ًڊۍ د ؽواړى څٌص په

 د ڇې هٌواد هص ػوى مٌسك تل رو هڇنوى، ةاج رپل ًڊۍ په

. ػي پٌل زهاك ًې هرظصن ًو ػي، پورته ته کڈې موړې ظنه

 ًښې زهاك د اوصًكا د کې اړخ هص په ڇې دو، الول هىسا

 اه ةصًتاًٌا پزواًۍ د ڇې دن، ًه مصې اه ػوى راڅصگٌسې

 د اه ػي ههېؼل هېوادهًو ډېصه په ةه څېص په اتداد ػورهى

 راهره مه ةصج تكتص د ًې ةه جشةې کعاة د همعوًو د ًڊۍ

 .کڊى راهرې ظصن

 ػاءاهلل ام

 

.د قٌاوت په هرځ کې ةه د وؤوي په وٌضام کې  مه َومو ًه درهًس څٌض ارالق هى 

.کول اًعام ڇې  د ظالل ًه اهك رتصې کوى د هؾه ځواب وه هرکوئ، تص څو ڇې اهك ظالل هکڊى 

 اه روږن  رتصن هه صسقه دن.ښه 

.د هصې ګٌان توةه ػته وګص د ةس ارالقۍ توةه ًؼته 

 ًتوى ونؾنصې.
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د ُړًواىو اړًهو اٌرًهاًي پرهفٌصر، دوزف ُاو ځواک په 

)شذت ځواک( اه  Hard Powerُرل اه شذت هېظي. دو د 

Soft Power شذت ځواک( پِځوهُهى دو. په شٌاشي(-

ُظاٌي عيٍي ةححوُو نې د دوزف ُاو ُظرًاة هغه د 

ُړًواىتوب په پٌر نې ىه پاٌه ُه طي غورځوك نېراو. دو 

شذت ځواک د ځواک هغه پذواُى ډهك ګڼي. ًعِې ُظاٌي 

ځواک، هشيې، طوةيې، دِګي اىوتهې اه شرتېرى ګڼي. ُرل 

، ژةه اه دهد ه دشتور ځواک ةٌا ارزښتوُه، نيتور، رشِۍ

ګڼي. دو په دې ةاهر دو، چې َُ شتا تر شذت ځوانه ُرل 

هغه په ٌيتوُو نې د ُفوز ٌوجرن هشٌيه دن. هصې دو د ځواک 

تعرًف داشې هً طوو دو چې هرن هشٌيه چې ىه الرې ًې ًو 

څوک نوالو طي د ُوره په ٌِځ نې ُفوذ هنړى. ُو َُ شتا د 

ٌٍُ ىه اٌيه ډېر ىرې ٌيتوُه د ډېره پرٌذتييو رشٌِو اه اُُر

ُوره ډېره ىره ٌيتوُو د ارزښتوُو اه دهد ه دشتور ٌٌِه هاك 

 نېږى. 

ل ناك نې ًييٌپر افغاُصتام د اٌرًها ىه ًرغو شرن شً، په 

ًې د ازادۍ راډًو ترڅِګ تيوًزًوُي چېِيوُه دوړ نړك. 

دغو رشٌِزه اداره چې انحره د اُذٌوګاُو په ُاٌه نار 

رًهاًي ښهېالک ىپارن ًې د پېض كراهالُو رهك ناهن، د اٌ

ادا ناهن. دا دغه رشِۍ هې، چې ښهېالک ته ًې ُرل، 

اُصاُي اه عاطفي رُګ هرناهن اه پر دالف ًې اشالٌي 

ٌلاهٌت ته د ةغاهة اه ترهګرۍ ُوٌوُه هرنوك. د دغو 

اهږٌهاىه اُذٌوًي تتيٌغاتو په پاًيه نې اهس د افغاُصتام 

ال هىس ُظر ه فهر د ښهېالک پيوه د ًو پاٌوړ ةرده ع

 افهاره تر اغېز الُرى راغيي.

پر هېواد د هانٍِو رشٌِو پرٌذتګ ٌتاشفاُه نيه نيه د 

پرٌذتګ په ُاٌه ًادېږى. حاك دا چې په حلٌلت نې دا َوىې 

رشِۍ د ډهُراُو په هغو پٌصو چيېږى، چې په ُړًواىو 

طوى  ناُفراُصوُو نې د افغاُصتام په ُاٌه ةصپِه اعالم

هى. د افغاُصتام په تړاه د َونٌو ىه ناُفراُصه ٌُوىې ةٌا تر 

پارًس، ىِرم، طٌهاګو اه د ُړۍ په ُوره ةردو نې چې نيه 

هً ُړًواك ډهُرام راَوك طوى دى، ٌيٌوُوُه ډاىر ٌرشتې 

اعالم طوى، د هٍرغو ٌرشته طوه پٌصو ًو د پال هړ ةرده 

ورهُو د ترهًخ ًې ةٌا د هٍرغو هېوادهُو د افهاره اه نيت

 ىپارن په افغاُصتام نې ىګېرىي دى. 

 و عٍار طٌِوار  
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ل ناىه پورې د ُړًواىو ةصپِو اتٌا شيِه ًې ۲ييٌتر 

ٌرشتِرهًه هېوادهُو د ځاُګړه اداره چې اُذٌوګاُې ةيو 

نېږى ىه دوا ٌصرف طوى دى. په ناةو نې د دغو پرهژه د 

ترالشه نوىو ىپارن ًون داصه طتهه دن، چې تو ناةو ٌېظتو 

شرن په ارتتاط نې هى. هٍرغه ديم ةٌا د پرهژه د  ةهرٌُو

پرهپوزىوُو په ةڼه په اصطالح د افغاُصتام اړتٌاهه په 

ګوته نوى، هٍرهو ته ةٌا پرهژن هرنوك نېږى، هغه ةٌا دهو 

داشې ٌصرفوى چې ٌصتحق ته ًې تر رشېره هٍرهو ته 

 پهې ىوړ ډاىرى ٌعاطوُه ةراةر طي. 

ه ډېر ٌذهښ دى، هٍرهو په ناةو نې چې نول تيوًزًوُوُ

تر َوىو ةرادالكه اه فاحظې دپرهُې هً ىرى. داشې دپرهُې 

چې ًو پتٍَ افغام ٌصيٍام ًې ىه دپيې نورُۍ شرن ًو ځاو 

ُه طي ىٌرالو. هٍرغه ٌزدرفې دپرهُې ةٌا د افغام په ُاٌه 

ةصپِه طوه پٌصو ىه الرې چيېږى. ٌا ىه ًوې ښځٌِه 

اُا تيوًزًوم نې د ژهرُاىٌصتې چې ًو ٌهاك ًې د ارً

په ُاٌه ًون دًِي دپرهُه چيوىه، ترې هٌې « شٌٍاو اشالل»

پوښتو، چې هىې تاشې رشِواك د دغو ٌزدرفو دپرهُو پر 

ځاو ٌفٌرى، دًِي، ادتٍاعي، تارًذي، ادةي اه داشې 

ُور ګُور پرهګراٌوُه ُه دوړهئ، د ځٌِو ىه ٌُونو ةه هً په 

ًوم په َوىِه نې ًو اٌام ًاشت اه هٍراراز ةه ٌو تيوًوًز

ٌلتوك اه ٌِو طوو تيوًزًوم هى. راته ًې هًو، چې د دًِې 

 دپرهُو ىپارن څوک فِډ ُه رانوى!

 دا فِډهُه څوک درنوى؟-

 د غرةي هېوادهُو ناةو ٌېظتي شفارتوُه!-

دىته زن پون طول، چې هىې د ًوې ٌزدرفې دپرهُې 

رې چيوهُهي ته په زرګوُو ډاىر ٌعاش هرنوى اه د ةيې ګُو

دپرهُې عادى ٌصرف هً ُه ٌِي. د ةېيګې په ډهك، طب دِر 

د ًم تيوًزًوم په اصطالح د َونو َهاىو په ُاٌه ًون ةر 

ادالكه دپرهُه دن. هصې دو د َونو دپرهُه ګڼو نېږى، دو 

ٌېيٍاُه ًې انحر ډٌام، د فيٍوُو انُرام اه شِررغاړى هى. 

ًې ُو په تېرن چې ٌېيٍه ًې ښځٌِه هى، پېغيه هى، ةٌا 

ډېرو هدت ادالكي حرهد اه كٌرهُه « آصف دالىي»نورةه 

ىه ٌذهې ٌاتوى اه ُاشتې پېغيې شرن داشې اىفاظ ةادهى، 

آصف »چې ًو پتٍَ اُصام ًې ىه ىٌره عادز هى. د هٍرې 

ىګښت د اٌرًها د ٌتحرن « طب دِر»د دپرهُې « دالىي

اًاالتو شفارة هرنوى اه د دالىي ٌٌاطتٌِي ٌعاش ىه 

زرن ډاىره نً ُه دو. دالىي ًو ةېصوادن، ةرادالكه اه څيوره 

ُاپون اُصام دو، د دن ٌعاش ىه څيوره زره ډاىره اهړى؛ دو 

په ٌلاةو نې تر دا څو ٌٌاطتو هړاُرې نه ةه ناةو پوهِتوم 

ته ُوو اشتاد ٌلرر نېرن، ٌعاش ةه ًې تر ًون ناىه صرف دهن 

 زرن افغاُۍ ه!

غاُۍ دى اه د آصف اف ييي۰ٌاهس د ُوى اشتاد ٌعاش 

افغاٌُو ٌعادك ٌعاش دو. نيه چې په  ييي،ييٌدالىي ةٌا د 

ًون َوىِه نې د ًون ٌصذرن اُصام اه د پوهِتوم د اشتاد 

ٌعاطوُه دهٌرن تفاهة هىرى، ُو د دې َوىِې اهشِى ٌاطول 

 ُصو اه شتاُى ځوام ُصو ةه نول ًو د ځام ىپارن َاني؟
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ًې ٌزدرف دى اه هغه د طيوع تيوًزًوم چې انحر شٌرًاىوُه 

هٍرغو شفارتوُو ىه دوا د اُذٌوګاُو په ٌصرف چيېږى، د 

ًون ٌذهوك اىهوًه اُصام تيوًزًوم دو. شعر ٌحصِى 

اشتراىٌاًي اصيه افغام دو. نورُۍ ًې ىه دوا پذوا ةهر نې 

پاتې طوې دن. د طيوع تيوًزًوم د نارٌِراُو په ٌذيس نې 

ه اذام دپور نړه. ًون هړاُرًز نړو، چې نيه پِځه هدت

« فِډ ةه ًې څوک هرنوى!»ٌحصِي ترې پوښتيي هه، چې 

دا تيوًزًوم چې د افغاُي توب ادعا ىرى، هرن هرځ څو 

دكٌلو اذام دپرهىو ىپارن هً هٌيه ٌَ دو، چې نه نول 

شفارة پرې هرحٍېږو. طيوع تيوًزًوم ته زٌا ُژدې ٌيګرو 

اك پوهِتوم د هظٌفې ىپارن هرغيى ه. ٌيګرى ٌې په ًون ُړًو

نې طرعٌاة ىوشتي هه. نيه چې اُُرهًو نې د ةظرى 

ٌِاةعو ةردې پېغيې شرن ُاشت ه، هغې ترې پوښتيي هه، 

چې ته ةه څِګه دىته ٌوږ شرن نار هنړاو طي، چې تا 

طرعٌاتو هًيي! د طيوع دفتر دُِه ادارى ادالق دهٌرن 

پرېوتي دى، چې حاضر ُه دى څوک په اشاُه هګوٌارى چې 

ةه هشاتالو « رازهُه»ې ةاهرى ُه هى، چې د دهو دهو پر

 طي. 

د اُذٌوګاُو تر طا تو په افغاُصتام نې د ةهرٌُو ًو ُاٌرئي 

الس هى. نيه چې ډانُر رٌضام ةظردهشت د پالم هزًر طو، 

پورې اُذٌوګاُې ٌِحو اعالم  يييٌپه ىوٌړۍ هرځ ًې تر 

هُه  نړې؛ دو هىصٍظر نرزى ةٌا د ةهرٌُو د فظارهُو ىه اٌيه

طواو نوالو چې دا طرحه عٍيي نړى اه پاو د ةظردهشت 

 هزارة پهې شر هدوړ. 

ٌا په دپيه د ځٌِو اُذٌوګاُو ىه ٌظراُو شرن دترې هنړې، 

دهو ههًو چې دهو تو داشې پرهپوزك دوړهى، چې د 

ةهرُي اړخ ةاهر ديب نړاو طي اه ٌرشتې ًې ترالشه نړى، 

ُه دا چې د افغام شتوُزې په ُښه طي. د اُذٌوګاُو ًو ةې 

اغېزې نار چې په دا دًارىصو ناىو نې هٍراشې ةې ُتٌذې 

دو، ةې طٍېرن هرنظاپوُه دى. هرن هرځ په نيي اه  رهام

ةاُډن نې هرنظاپ هى، ُاٌحرٌې ښځې اه شړى ًې ًو ځاو 

نٌِوىي هى اه ًون داشې ٌوضوع پهې تر ةحث الُرې ٌُوك 

نېږو، چې ًو ُاىوشتى شړو اه ُاىوشتې ښځه هً پهې ُظر 

هرنړاو طي. ٌا چې دغصې ُاشتې ىه ُژدې هڅارىې، راته 

ې اصال ىه دغو ُاشتو هرف ةححوُه ُه هى. څرګِرن طون چ

ةهرٌُام هڅه نوى، چې په افغاُصتام نې چې ًون شِتي 

َوىِه دن، د ُاٌحرٌو ښځو اه ُارًِه هه ترٌِځ هغه نيتورى 

 اه دًِي هاَِوُه دتً نړى اه َوىِه ةرىه نړى. 

نه ًې پر هغو ٌاىي ٌصارفو هً شترګې پُې نړه، چې د 

رى اړخ ًې ډېر درى دو. ةاًر دهو دپيې پٌصې دى، هغه فه

په تړاه ٌصئوك اړدوُه چوپ پاتې ُه طي. انحر هغه 

اُذٌوګاُې چې ادتٍاعي نارهُه نوى، د ځاُګړه 

هېوادهُو نيتورى ًرغو پر افغاُصتام ًې ګړُرو نړو. 

هٍرا اهس د پارىٍام هداُۍ طاهدوا د نارته شې اه نارته 

اُو دى، چې چار طاهدوا ةې طٍېرن دفترهُه د داشې اُذٌوګ



 52     

 
 

 

 

پر شر ًې ىوحه هً ُه هو ځړېرىې. اُذٌوګاُې دو دپيه 

پوهېږى، چې د دهو فعاىٌتوُه افغام ضر دى، ځهه ًون 

اُذٌو هً پر شر ةورډ ُه ىرى. َوك هٍراشې ةې ةورډن هى اه 

 په تٌيفوم نې ًو ةو ته ادرس اه ُښې هاًي. 

نه دغه اُذٌوګاُو هٍراشې پر ٌخ هالړې طي، ُو ډېر ژر ةه 

زٌوږ راتيوُهى ُصو ىه الشه ههځي اه د پردًو د ادِراهه 

ښهار ةه طي. ةيهې هٍرا اهس ٌو ًو ُصو ىه الشه هرنړو. د 

اُذٌوګاُو ىه دوا تيوًزًوُوُو ته د ځاُګړه دپرهُو د 

ىګښت هرنوك، ةې طٍېرن راډًوګاُې فعاىوك اه ةٌا د هغوو 

د دپرهُو ىګښت ٌِو، د هرنظاپوُو اه شٌٌٍِاهرُو ىه 

رې هېواد نې ًو ُوو نيتور دهدهك، د هرځپاوو اه ال

ةرېښِاپاوو ىه الرې ىوشتي ځواُام پردى فهر ته ةيو اه 

هڅوك...دا َوك د اُذٌوګاُو د نار ةرده دى. ٌوږ ته ځٌِې 

راډًوًي دپرهُې عادى ةرېښي، دو زن د ًو عٌِي طاهر په 

 توګه دا افظا نول چې د دغو دپرهُو ٌحتوا اه په ىِډ ډهك ىه

ةهرن راځي، دىته ًې ژةاړم پښتو اه درى ته اړهى، ةٌا ًې 

دهو په پښتو اه درى دوړهى، هغه ةٌا اُګيٌصي ته ژةاړك 

نېږى اه ىه ُظرن ٌذهې ًې ةهرٌُام ګورى چې د دهو ىه 

 غوښتِې شرن شً دى نِه، ةٌا ُظرېږى! 

دغصې تيوًزًوُي دپرهُي د ًوې پرهژې په ةڼه ىه ةهرن 

ځاُګړه اداره ته هرنړى اه ةٌا تر راطي، دىته ًې ةٌا 

ُاىوشتي افغام شړى اه ښځې هرشېږى. د دغو دپرهُو 

اغېزې هٍرا اهس چې اًيه ىصٌزن تېرن طوې دن، ډېرې دوتې 

دى. ام تر ٌاطوٌاُو پورې د فرهِګي ًرغو نار رهام دو. د 

دغو َوىو نارهُو ىګښت ىه هغو پٌصو هرنوك نېږى، چې په 

د ةصپِو په ُاٌه اعالم طوى دى.  ُړًواىو ناُفراُصوُو نې

هغه پٌصې چې د افغام په ُاٌه دىته راىېږك نېږى، داشې 

افغام ته پرې دپرهُې دوړېږى، چې هغه ًوې ٌړۍ ډهډۍ ته 

حٌرام هى. د دغو نارهُو اهږدٌهاىه اغېزې ةه افغاُصتام ىه 

ًون پراخ نيتورى اه فهرى ُاهرًَ شرن ٌخ نړى. د دې نار د 

لاهٌت ښاًي د دې حرةې په ٌلاةو نې هرته ٌذٌِوى ىپارن ٌ

ُورې حرةې په نار هاچوى تر څو د افغام هىس د شتا ُصو 

 هشاتو طي. 
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 ٌدٍس رٕګٙاڼٖ 

 ددې ىٙهِې الٌو:

غٌٍٕا د ٌيګصه حص ٌِځ پْ دې ةدد هى، چې آ٘ا د  ناةو 

ادارې   اظاظٗ كإُم اظالٌٗ دو نْ ُْ؟ ٌيګصى دهن رٕا 

ػٗ، څٕک پْ دې اُس هى چې ځِٙې ةصرې ٘ې اظالٌٗ دى اه 

ې ُْ، اظاظٗ ځِٙې ٘ې ظٕچْ غٙص اظالٌٗ...ځِٙې ها٘ٗ چ

 كإُم ةؼپړ اظالٌٗ دو.

ددغې ةدرُٕٕ الٌو دا نٙسا٘ؼٗ چې پْ كٕإُِٙ نې طس اه 

دن نې ٕ٘ ٌاُلٙض ٌادې ٕ٘ځاو ػٕى، د ٌراك پْ ډهك: 

راغيٗ هى چې اظالل د كإُم ٌصجع دن، رٕ هرپعې ٌاده 

نې ةٙا د ٌيګصه ٌيخُٕٕ كٕاَُٙ ًٓ د ٌأرش اه ٌصسر پْ حٕګْ 

ا پٕښخِې ذَٓ حْ راځٗ چې  د ٕ٘ ښٕدك ػٕې هى. غٌٍٕا د

 اظاظٗ كإُم ٘ا غٌٍٕا د ُٕره كٕإُِٙ 

 

ځِٙې ةصرې ٘ا ز٘احې ةصرې نْ اظالٌٗ هى، ٓغْ ټٕك كإُم 

حْ ةاالطالق اظالٌٗ ه٘يٖ ػٕ؟ آ٘ا داظې ًٓ نٙسا٘ؼٗ چې 

ٕ٘ كإُم دې پْ غَٙ هرج نې ًٓ اظالٌٗ هى اه ًٓ غٙص 

ٕښښ نٕل چې د اظالٌٗ؟ دغٕ پٕښخِٕ حْ ځٕاب حص ډ٘صن ن

 كصآم اه ظِج پْ رڼا نې هرنړل.

زن  پْ دغْ ىړۍ نې   اظاظٗ كإُم  د كصآم، ظِج اه د غيٍاه 

 د اكٕاىٕ پْ رڼا نې څېړل اه پص٘هړن ٘ې ىٕظخُٕهٕ حْ پص٘ږدل.

 اظاظٗ كإُم څْ حْ ها٘ٗ؟

كإُُپٕٓإُ اظاظٗ 

د كٕاغسه ٕ٘ن ټٕىګْ دن چې د كإُم داظې حػص٘فٕى چې دا  

د ٕ٘ ٓېٕاد اه ٘ا ٕو هى اه د  پْ حٕګْ جٕړ ػ الظُٕسٕ٘  

ټٕىِې د كإُُٗ حګالره د ظٍتاىښج ىپارن ةِعټٙضې طصخې 

ٍٓسا حګالرې چې نيْ راټٕىې ػٗ د ْ هى. ٘ا رظٍٗ ال٘د

ٕ٘ې رظٍٗ اه كإُُٗ الظُٕس پْ حٕګْ ېې د رظاىې ٘ا 

 .نخاةګٕټٗ پْ ةڼْ رُٕسى نٕى

ظصن پْ طس نې  ُْ هى.   ٓٙڅ ٕ٘ كإُم ةا٘س د اظاظٗ كإُم 

اظاظٗ كإُم د  ٓېٕاد حص ټٕىٕ ظخص كإُم هى اه ىْ دې 

كإُم ظصن ةا٘س ٓٙڅ ةو نٕل كإُم پْ ټهص نې ُْ هى، نْ 

چٙصې ةو كإُم نې  داظې ٌادې چې اظاظٗ كإُم ظصن 

 حػارض هىصى، ُٕ ىغٕن نٙږى.

غٌٍٕا اظاظٗ كإُم  پْ ىٙهو ػٕى ةڼْ نې هى، ىهْ د 

افغاُعخام، پانعخام اه ُٕره. رٕ پْ ځِٕٙ اٌص٘ها، 

ٓېٕادهُٕ نې داظې دى چې رظً ه رهاج اظاظٗ كإُم ةيو 

نٙږى اه ىٙهيې  ةڼْ ُْ ىصى، ىهْ د ةصحاُٙې اظاظٗ كإُم. 

اهظٍٔاك غٌٍٕا پْ ُړۍ نې اظاظٗ كٕاَُٙ پْ ىٙهو ػٕى 

 ةڼْ دى.

د ناةو ادارې اظاظٗ كإُم:  د چا ىزٕا حصٕ٘ب اه حٕػٙح 

 ه نيْ؟ػٕ ا

د افغاُعخام اهظِٖ اظاظٗ كإُم پْ اصطالح ىٕ٘ې 

ىٍص٘ض ٓجصى ناك د ٌصغٌٕٗ د  ۳ًٌٍجصګې)!( اظخازه   د  
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ٌٙاػخې پْ څٕارىعٍْ ُٙټْ د ناةو پْ ښار نې حصٕ٘ب اه د  

 خاٌس نصزى ىزٕا  حٕػٙح ػٕ.

ٌاده  ۶ًٌفصيُٕٕ اه  ًٌاظاظٗ كإُم پْ ٕ٘ې ظص٘ضې،   

 ٌؼخٍو دو.

 ؟ظخُٕضن چٙصې دن

اظاظٗ كإُم نې رٕرا ز٘احې  داظې ٌادې ػخٕم ىصى چې   

ىْ ٕ٘ن ةو ظصن څصګِس  طس ه ُلٙض دى، د ٌراك پْ ډهك  ىْ 

ٕ٘ې رٕا د اظالل ظپېڅيٖ دَ٘ حْ حص ٓص څْ ) حغ پْ ُٕل(  

ظخص ةيو ػٕو اه ىْ ةيې رٕا ةٙا ُٕر كٕاَُٙ چې د اظالل د 

صرْ ګڼو ٌػخلساحٕ ظصن څصګِس  ٌزاىفج ىصى ًٓ د كإُم ة

 ػٕى.

 پْ ظص٘ضن نې راغيٗ چې: ٌٕږ د افغاُعخام ريهٕ)!(:

ةؼص د خلٕكٕ د اه د  د ٌيګصه ٌيخٕ د ٌِؼٕر پْ رغا٘ج

د ټِٙګښج  ٌيٗ هخسة؛ د ُړٕ٘اىې اغالٌٙې حْ پْ درُاهى

اه د ٓېٕاد د اظخلالك، ٌيٗ خانٍٙج اه ځٍهِۍ ةؼپړحٙا د 

ظاحِې پْ ٌِظٕر؛ د ريهٕ پص ارادن اه دٌٕنصاظۍ هالړ ُظال 

د حأظٙط ىپارن؛ ىْ ظيً، اظختساد، حتػٙض اه حاهحص٘زٕاىٗ 

د اُعاُٗ خلٕكٕ اه پانې، پص كإُُٙج، اجخٍاغٗ غساىج، 

د جٕړهىٕ اه د  ېنصاٌج پص رُٕسى حا ةْ هالړې ٌسُٗ ټٕىِ

ريهٕ د اظاظٗ خلٕكٕ اه آزادٕ٘ د حأٌَٙ پْ ٌِظٕر... دغْ 

 اظاظٗ كإُم حصٕ٘ب نړ.

دىخْ ٕ٘اځې پْ ځِٕٙ ٌٍٕٔ ټهٕ غږ٘ږه چې ىْ ٓغې  ٌيٗ 

هخسة، ةؼصى خلٕق، د ريهٕ حص ٌِځ ةصاةصى، اه 

 دٍٕ٘نصاظٗ.

 اُعاُٗ نصاٌج

پْ پْ دې د ټٕىٕ ٌعيٍاُإُ غلٙسن دن چې اظالل اُعام حْ 

ُٕره ٌزيٕكاحٕ غضة اه انصال هرنړو اهلل فصٌا٘ٗ )هىلس 

 نصٌِا ةِٗ آدل...(.

دىخْ د اُعاُٗ نصاٌج نيٍْ نْ ػصخْ ػٗ څْ حصې راهځٗ؟ د 

ُړٕ٘اىٕ ةؼصى كٕإُِٙ پْ اظاس د ٕ٘ جصل پْ ٌلاةو نې ةا٘س 

د ٓٙڅ ٕ٘ اُعام ةا٘س الس اه پښْ غٕڅْ ُؼٗ، څٕک پْ دره 

دا د اُعاُٗ نصاٌج طس  هُْ هٓو ػٗ  رجً ُؼٗ، ځهْ

اغٍاك دو اه اُعام حْ ةا٘س دا ډهك ظضاګاُې هرُْ نړك ػٗ. د 

اظاظٗ كإُم ددې ٌادې پص اظاس رجً، الس پښْ غٕڅٕك 

اه پْ دره  هٓو غٙص اُعاُٗ غٍو دو اه دا ډهك ظضاګاُې 

 ةا٘س ٓٙڅ ٕ٘ اُعام حْ هرُْ نړك ػٗ.

زهې د ٌيګصه ٌيخُٕٕ غٌٍٕٗ ٌِؼٗ ةاُهٗ ٌٕم څْ ٌٕدن ٌ

ه٘و چې زن ډ٘ص حػجب نٕل چې ٕ٘ اُعام دې پْ زُا ههژك ػٗ 

 اه ٘ا ًٓ پْ دُره ههٓو ػٗ! 

ددهو پْ هِ٘ا ٓغْ څْ دى چې د اظالل ىْ « اُعاُٗ نصاٌج»ُٕ 

اخهاٌاحٕ ظصن څصګِس ټهص ىصى. اظالل ها٘ٗ د غو الس غٕڅ 

نړن، دهو ها٘ٗ د د اُعام ةې غضحٗ اه ةې خصٌخٗ دن، اظالل 

)نْ ةې هادن ه( پْ دره ههْٓ  اه ٘ا ٘ې )نْ هادن  ها٘ٗ زُانار

٘ې نړو ه( رجً نړ، دهو ها٘ٗ چې اُعام ػزصٗ ازادى 

ىصى پْ رطا زُا ةاُسې ةا٘س څٕک هُْ هژك ػٗ، دا رٕ د 

 اُعاُٗ نصاٌج طس نړُې دى. 

 ةؼصى خلٕق

د اظاظٗ كإُم پْ ډ٘صه ٌاده نې د ةؼصى خلٕكٕ د ٌالحړ 

خلٕكٕ ٕ٘ ځغيِسن ُظص هنړه  ذنص ػٕو،  دىخْ نْ پْ ةؼصى

چې د ٌيګصه ٌيخُٕٕ د ةؼصى خلٕكٕ پْ ُړٕ٘اك كإُم  نې څْ 

دى؟ آ٘ا  د ةؼصى خلٕكٕ ُړٕ٘اك كإُم د اظالل  د اصٕىٕ ظصن 

 ظً دو نْ ُْ؟
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ٌْ ۳ًد ُٕره ٌاده څزْ پْ صصف ُظص ٕ٘اځې ددغْ كإُم 

 ٌادن ګٕره:

اغيٗ ٌْ ٌادن نې ر۳ًد ةؼصى خلٕق د ُړٕ٘اىْ اغالٌٙې پْ 

چې:  ٓص ظړو د ةٙام د ازادۍ، طٍٙص اه دَ٘ اُخزاب خق 

خاصو دو، دغْ خق نې دا ًٓ ػاٌو دى: چې ٓص ظړو رپو 

دَ٘ چې څْ هرج ٘ې زړن هى ةسك نړى اه.... ٘ػِٖ ٕ٘ نط دې 

ٕ٘ن هرځ ٌعيٍام هى، پْ ظتا دې غٙعٕى ػٗ، ةيْ هرځ دې 

 نٍُٕعج، ةٙا دې ةٙا ٌؼصک اه ةج پصظج ػٗ اه ةٙا ٘ې نْ

 زړن ه ةېصحْ ٌعيٍام ػٗ.

 اظالل څْ ها٘ٗ:

اظالل ٓغْ چاحْ چې د اظالل دَ٘ پص٘ږدى اه ةو دَ٘ هٌِٗ 

)ٌصحس( ها٘ٗ اه ددغْ ظړى ظضا چې اظالل ٘ې پص٘ښې ىْ 

هرځٕ ٌٔيخْ هرهظخْ ةْ  ٌٍصګْ ةو څْ ُْ دن.  ٘ػِٖ ىْ 

 خهٌٕج ٌُٕٕړو نط دو هژُٗ.

پْ افغاُعخام نې د ٌصحسِٕ٘ ةېيګې ډ٘صې دى، 

غتساىصخٍَ
ً

، پصه٘ض ناٌتزغ
ٌ

اه داظې ُٕر پْ ىعګُٕٕ   

افغاُام ٌصحس ػٕك، رٕ ښْ پْ غضة ىْ ٓېٕادن هه٘عخو ػٕك 

اه ٓٙڅ ظضا هرُْ نړك ػٕن، ځهْ پْ اظاظٗ كإُم نې ًٌٔ 

ټهٖ دادو چې دهو ةْ د ةؼصى خلٕكٕ ظاحِْ نٕى اه پْ 

ةؼصى خلٕكٕ نې ٓص نط حْ دا خق خاصو دو چې څْ هرج 

 ٘ې زړن هى دَ٘ ةسك نړى.

 ٌيٗ هخسة  

ٌيٗ هخسة: ٌيٗ هخسة د دهن حٕرٕ٘ څزْ جٕړ دو: ٌيٗ اه  

پْ ٕ٘ن    هخسة، ٌاُا ٘ې دا چې ٓغْ هخسة چې  ٌيج

ځاُګړى جغصافٕٙى ٌٕكػٙج نې ظصن راټٕك نړى هى، ٓغْ 

  نْ د ٓصې ژةې، دَ٘ اه كٕل څزْ هى. 

كصآُٗ آ٘احُٕٕ  اه ُتٕى أخاد٘رٕ  نې ٌيٗ، ٘ا ٌيج د دَ٘ پْ  

ٌا٘ٗ: )هٌَََْ َ٘صْغَبُ غََْ ٌِيَّثِ إِةْصَآًَِٙ إِىَّا ٌََْ ٌاُا راغيٖ، اهلل فص

ظَفَِْ َُفْعَُْ(، ٌيج دىخْ د دَ٘ پْ ٌاُا راغيٖ، ټٕك ٌفعصَ٘ 

دىخْ د اةصًٓٙ غيْٙ اىعالل ٌيج )دَ٘( اظالل ښا٘ٗ. ٍٓسا 

ډهك اهلل ةو ځاو فصٌا٘ٗ: )هَكَاىُٕا نُُُٕٕا ُٕٓدًا أَهْ َُصَارَو 

ٌِيَّثَ إِةْصَآًَِٙ خَِِٙفًا هٌََا نَامَ ٌََِ اىٍُْؼْصِنََِٙ(  حَْٔخَسُها كُوْ ةَوْ

دىخْ ًٓ  د ٌيج څزْ دَ٘ ٌصاد  دو. ةو ځاو اهلل فصٌا٘ٗ: )إُِِّٗ 

حَصَنْجُ ٌِيَّثَ كَْٕلٍ ىَا ُ٘ؤٌُِِْٕمَ ةِاىيَِّْ هًَُْٓ ةِاىْآرِصَِّ ًُْٓ نَافِصُهمَ(، دې 

ا ٌيج ٘ا ٌيٗ پْ آ٘ج نې ًٓ ٌيج د دَ٘ پْ ٌاُا راغيٖ. غٌٍٕ

غصةٗ ژةْ نې  د دَ٘ پْ ٌاُا راغيٖ. ٍٓسا ډهك ګڼ ػٍېص 

اخاد٘د نې د ٌيج ذنص راغيٖ چې د ټٕىٕ څزْ ٌصاد دَ٘ 

دو، رظٕك اهلل صيٖ اهلل غيْٙ هظيً فصٌا٘ٗ : )اىهفص ٌيث 

 هاخسّ(. نفص ټٕك ٕ٘ ٌيج ٕ٘ دَ٘ دو. 

 ىِډ٘ض: 

ٕ٘  كصآم اهظِج نې د ٌيج څزْ ٌصاد دَ٘ دو، ٘ػِٖ نْ

څٕک ِٓسه هى، پښخٕ ژةْ ها٘ٗ، پْ افغاُعخام نې 

ز٘ږ٘سىٖ هى، د پالر ُٙهْ ُْ پْ افغاُعخام نې اهظٙږى،  

ٓغْ د ٌعيٍام ٌيج حتػْ ُْ دو، ٘ػِٖ د ٌيٗ هخسة حص چخص 

الُسې )ٓغْ ٌيٗ هخسة چې كصآم اهظِج حػص٘ف نړو( ُْ 

راځٗ،  ِٓسۍ ٌعيٍام د افغام ٌعيٍام پْ ٌيج دو، هىٕ نْ 

پْ ِٓس نې ژهُس نٕى. ٌاُا دا چې دهو چې ظصن ٓغْ 

راټٕىٙږى پْ ٕ٘ن دَ٘ ةْ ظصن راټٕىٙږى. ٕ٘ٔد٘ام ځاُخْ ٌيج 

دو، ٌعٙدٙام ځاُخْ اه ِٓسهام ځاُخْ اه پْ ټٕىْ نې د 

 ٌعيٍاُإُ ظصن پْ پصحيْ ٕ٘ ٌيج دو.

 حػص٘ف ةٙا داظې نٕى:   Nation غصب  د ٌيج   ُٙؼَ

حار٘ذ، ه٘اړهُْ هىصى اه  ٕ٘ ډىْ ريم چې ګډ نيخٕر، ژةْ،

پْ ٕ٘ن ځاُګړى جغصافٕٙى ٌٕكػٙج نې ظصن راټٕك ػٕى 

 هى، ٌيج هرحْ ه٘و نٙږى.
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غصةٙام د ٌيج ٌاُا داظې نٕى چې ِٓسه، ٌعٙدٗ، ٕ٘ٔدى 

اه ٌعيٍام نْ پْ پانعخام ٘ا افغاُعخام نې اهظٙږى، د 

 پانعخام ٘ا د افغاُعخام ٌيج دو.

راغيٗ چې د افغاُعخام د اظاظٗ كإُم پْ څيٕرٌْ ٌادن نې 

ٌيج غتارة دو ىْ ٓغٕ ټٕىٕ افصاده څزْ چې د افغاُعخام 

حاةػٙج هىصى. د افغام نيٍْ د افغاُعخام د ٌيج پص ٓص فصد 

اطالق نٙږى. پْ دې ٌاُا چې ِٓسه، ٌعٙدٗ اه ٌعيٍام ټٕك 

پْ افغاُعخام نې اهظٙږى اه ددې ٓېٕاد حاةػٙج هىصى ٓغْ 

ك خلٕق هرنٕك نٙږى، ټٕىٕ ظصن افغام دو، ټٕىٕ حْ ةْ ٕ٘ ډه

ةْ ٕ٘ ډهك چيِس نٙږى اه ٌٕږ ٌزهې ٘ادهُْ هنړن چې د 

اظالل پْ ٌيج نې ىْ ٌعيٍام پصحْ ُٕر ُْ ځا٘ٙږى، ٌٕږ نْ د 

ٌاُا نٕه ُٕ پْ دې ٌاُا ُْ چې ِٓسه، ٌعٙدٗ اه « ٌيٗ»

ٕ٘ٔدى ةْ نْ پْ دغْ راهرن نې اهظٙږى ٓغْ ةْ زٌٕږ د ٌيج 

 څزْ هى. 

هُْ طصهرى ةٕىً چې ٍٓېغ صيٙتٗ ٓېٕادهُْ د دىخْ ٕ٘ن ٘اد

ځام ىپارن چې  څْ رٕښ نړى، پْ ٓغْ نې ةؼپړن حٕګْ ةص٘اىٗ 

ػٕى، ټٕك د اظالل د ٌطاىػې څزْ هرهظخْ د اظالٌٗ 

رالفج اه اظالٌٗ حار٘ذ ُْ پْ ارٙعخيٕ ظصن ػٕى.  د ٌراك 

پْ ډهك د اٌج  ٘ا د رالفج فيعفْ! اظالل حص ٓص څْ هړاُسې 

د ِٓس هى نْ د چَٙ نْ د غصةٕ، ٕ٘ اٌج ګڼيٖ. ٕ٘  ٌعيٍام نْ

دهىج ٕ٘ خهٌٕج. ٘ػِٖ ٕ٘ ٌؼص، ٕ٘ن ٌصهجْ پٙعْ 

)نصُعٗ(، ٕ٘ ةازار اه ٕ٘ پٕځ. د غرٍاُٗ رالفج حص ظلٕطْ 

پٕرې ٍٓساظې چيېسن، َُ ظتا حص څْ ز٘اة پْ اظالٌٗ ُړۍ 

نې ظصخساة حص ٓص ةو نفصى ٓېٕادن د ظزج اٌِٙج الُسې 

ټٕىٕ ظخص آٍٙج هرنٕك نٙږى اه اظالٌٗ ُٕٙك نٙږى. حص 

 ٓېٕادهُْ ٕ٘ ةو حْ ٍٓېغ د ػم پْ ظخصګْ ګٕرى. 

صيٙتٙإُ ةاىػٍٕل ٍٓسا د اٌج فيعفْ د اظالل څزْ 

ارٙعخې، ارهپا٘ٗ احداد، د اٌص٘ها ٌخدسن آ٘اىخُْٕ، ګډ 

ةازار، ګډن ٌصهجْ پٙعْ )ٕ٘ره(، ارهپا٘ٗ پاظپٕرة  اه ګډ 

څزْ پْ حأذص ارٙعخيٕ ظصن پٕځ دا ټٕك د اظالٌٗ رالفج 

ػٕى.  پْ ارهپا نې ظصخسهُْ داظې آٍٙج ىصى، ىهْ پْ 

اظالٌٗ ٓېٕادهُٕ نې چې د ٕ٘ هال٘ج څزْ ةو هال٘ج حْ 

ځې. ټٕىْ ارهپا غٙص د څٕ ٓېٕادهُٕ څزْ ٕ٘ن نصُعٗ ىصى، 

ٕ٘ ةازار ىصى، د ٕ٘ ةو ظصن ٍٓېغ پْ ظخُٕضه نې ٍٓهارى 

ٌاُا پْ ٍٓاغْ  "ٌيج"د  نٕى اه د ٕ٘ ةو الظِٕٙو نٕى. دهو

ٌفٍٕٔل چې كصآم ذنص نړې رارٙعخې، د حصنٙې اه حِضاُٙا 

اظالٌٗ ٓېٕادهُٕ د ارهپا څزْ  ه٘عخو، پْ ٍٓسې دالىج 

نٕى   چې دهو ٕ٘ دَ٘ ظصن راټٕك نړى، ارهپا نې ةېالةېيې 

ژةې ه٘و نٙږى، ةېالةېو نيخٕرهُْ اه ةېال ةېو رهاجُْٕ ىصى 

چخص الُسې راغُٕډ حص  ٘ٗ احدادرٕ دهو چې ظصن د ٕ٘ ارهپا

دو اه ةط. د ٌيج ٌفٕٔل دهو پْ ظٍْ  "ٌعٙدٙج"نړى ٓغْ 

  ٌاُا پٙژُسىٖ ُْ ٌٕږن.

 دٍٕ٘نصاظٗ

دٍٕ٘نصاظٗ ُٕ٘اُٗ نيٍْ دن، چې ډٍٕ٘ اه ىغٕى ٌاُا: 

نصاحٕس څزْ جٕړن ػٕې چې ٌاُا ٘ې د ٌيج خانٍٙج دو. 

 هى.٘ػِٖ د د اهلل د خهً   پص ځاو ةا٘س د ريهٕ خهٌٕج 

د ريهٕ خهٌٕج »اصطالخٗ حػص٘ف ٘ې ةٙا داظې نړو چې  

 «د ريهٕ پْ هاظطْ د ريهٕ ىپارن.

 حار٘زٗ ػاىٙس

دٍٕ٘نصاظٗ  د ٌعٙدج د اُدصاف پْ پا٘يْ نې راٌِځخْ 

ناىْ پزٕا ارهپا٘إُ ټٕىِٙض ژهُس  ييٍػٕن.  ىْ َُ څزْ ناةٕ 

طتلاحٗ ه، ٕ٘ طتلْ ٘ې هز٘صام اه پاچآام اه داظې ُٕر ظخص 

ظخص ٌؼصام، دهٍْٓ طتلْ ريم ةٙا د نيٙعا ٌؼصام اه پْ 

دَ٘ پٕرې حړك ػٕى ريم ه اه درېٍْٙ طتلْ ريم غٕال اه 

هىط ه. پاچآإُ رپو خانٍٙج پْ ريهٕ ةاُسې ٕ٘ اىٔٗ 

خانٍٙج ګاڼْ دهو دا حصٕر ه، چې دهو پْ رپو صالخٙج 

ُْ دو ګټيٖ ةيهې ىْ اظٍاُْ دا صالخٙج هرنړك ػٕو، دهو 
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حٕذٙق ىپارن د نيٙعا څزْ د حرتٙج ىپارن اړحٙا ىصىْ. د ځام د 

دا ٓغْ هرج ه چې ٌعٙدج رٕرا اُدصاف ػٕو ه، ٓص 

پادرى ٘ې ځام د رساو ٍُاِ٘سن ګاڼْ، نيٙعا پْ پاچآإُ اه 

پْ غٕإٌ ةؼپړ خانٍٙج درىٕدن. دهو پْ ريهٕ دهٌصن 

ظيٍُْٕ هنړك چې ةاآلرصن پْ ټٕىْ فصاُعْ نې د نيٙعا اه 

رالف هىط راپاڅېس، پاچا اه نيٙعاهې ٘ې ىْ  خهٌٕج پْ

ٌِځْ هٕ٘ړې، دهو هرهظخْ ىْ دې پْ دې فهص نې ػٕك چې 

څِګْ داظې ٕ٘ خهٌٕج جٕړ نړى چې پاچآإُ اه ددَ٘ 

څزْ ىصې هى، ٘ػِٖ د ريهٕ خهٌٕج هى، ةاآلرصن پْ 

دٍٕ٘نصاظۍ ظصن حٕافق حْ هرظېسك اه پْ ىٌٕړى ځو 

 دٍٕ٘نصاظٗ غٍيٗ ػٕن.

 اصٕك دٍٕ٘نصاظۍ

انرص٘ج چې څْ غٕاړى ٓغْ خق دو اه چې څْ ُْ غٕاړى ٓغْ 

ةاطو دو،  پْ دٍٕ٘نصاظۍ نې اظاس د انرص٘ج اىٕٓٙج 

دو، انرص٘ج ٘ې د رساو پص ځاو ټانيٖ. ٌزهې ٌٕږ خانً 

اهلل ګڼيٕ، اهلل چې نٕل كإُم هطع نړو ه، ٓغْ ٌٕ ٌِيٕ اهس 

چې انرص٘ج څْ غٕاړى ٓغْ ةا٘س اظاس هى. نْ انرص٘ج 

هغٕاړى چې ُارِْ٘ د ُارِْ٘ ظصن اه ښځْ اه د ښځې ظصن هادن 

حْ جٕاز هرنړى ُٕ دا جٕاز ىصى، ځهْ انرص٘ج ٌِيٖ، 

انرص٘ج چې څْ ها٘ٗ ٓغْ خق دو، د اهلل اه د خانً ځاو 

 دٍٕ٘نصاظۍ ُٕٙىٖ دو.

غيٍاء،  ييًد ٌراك پْ ډهك نْ ىْ ٕ٘ې رٕا پْ اُخزاةاحٕ نې 

 ًيًن ٕ٘ځاو ػٗ، اه ةيې رٕا فلٔاء، ډانخصام اه اُجِٙصام ظص

 ييًػصاةٙام، ةې دِ٘ام اه زُانارام ظصن ٕ٘ځاو ػٗ ُٕ ددې 

٘ې ګټٗ، ځهْ ػصاةٙإُ اه ةې دِٕ٘  ډىْ  ًيًپص ځاو ٓغْ 

انرص٘ج دو،  پْ دٍٕ٘نصاظۍ نې اُعاُام حيو نٙږى ُْ 

ةيهې ػٍارك نٙږى، آٌٗ د غاىً، ډل د ٌال، ښځْ د ُص ظصن اه 

 ى.داظې ُٕر ظصن ةصاةص د

پْ دٍٕ٘نصاظۍ نې ٓص اُعام حْ دا خق دو چې د غلېسې پْ   

اُخزاب نې آزادى ىصى، َُ دې ٌعيٍام هى ظتا دې 

ٌعٙدٗ ػٗ ةو هرځ نٕالو ػٗ چې ٕ٘ٔدى ػٗ  اه 

ٍٓساظې ُٕر.  ٕ٘ ٌراك ٘ې د غتساىصخٍَ ه، چې ٌصحس ػٕ، 

ټٕىې ُړۍ ُاُسرې پٙو نړې چې ٓص څٕک د ٌشٓب پْ 

، ٕ٘ نط دې پْ دې هُْ هژك ػٗ چې حػِٕٙىٕ نې آزادى ىصى

ٌشٓب ٘ې ةسك نړو، ٍٓاغْ ه چې پْ ٕ٘ن ځاُګړې اىٕحهْ 

 نې ٘ې ىْ ناةو ا٘ټاىٙا حْ ةٕحييٕ. 

درېٍْٙ ازادى، ػزصٗ ازادى دن چې اُعام پْ رپو ځام 

ةاُسې چې څْ نٕى، آزاد دو، د ٌراك پْ ډهك ٓص ظړو نٕالو 

ې ُٕر. ػٗ زُا هنړى، ىٕاطج هنړى، ػصاب هڅهٗ اه داظ

څٕک ُؼٗ نٕالو ةو نط د ٓغْ ىْ ػزصٗ آزادۍ څزْ ٌِع 

ٌٙړهُْ نٕى خق ىصى، ځهْ  يًنړى. نْ ٕ٘ن ښځْ پْ هرځ نې 

 دا ػزصٗ آزادى ىصى اه د ػزصٗ آزادۍ خق ىصى.

ٍٓسا ډهك د حػيًٙ آزادى، ٘ػِٖ ٓص اُعام حْ ددې آزادى 

هرنړك ػٕې چې څْ زدن نٕى، زدن دې نړى. ٘ػِٖ نْ ٕ٘ نط 

دن نٕى زدن دې نړى نْ ډٌخٕب زدن نٕى زدن دې نړى ظدص ز

ځهْ اُعام ةا٘س آزاد هى څْ ٘ې چې رٕښْ هى ٓغْ ةا٘س زدن 

 نړى.

ټانِې: د دٍٕ٘نصاظۍ ٕ٘ ةو اصٕك دادو چې ةا٘س د ٌؼص پْ 

ټانيٕ نې ټٕك ريم ظصن ةصاةص دى، ٘ػِٖ غال ريم، هىعٗ 

يٕ نې  ٌؼصام، غيٍا اه ُٕر ظصن ةصاةص دى. ةا٘س د ٌؼص پْ ټان

ددهو څزْ ٌؼٕرن هارٙعخو ػٗ اه د ٓغې ىْ الرې هټانو 

ػٗ. نْ غلال هرحْ هګٕره ًٓ دا رتصن د ٌِيٕ هړ ُْ دن، ځهْ 

ټٕك اُعاُام ظصن ةصاةص ُْ دى، اُجِٙص د چا غٍيٙاة ُؼٗ 

نٕالو، ډانخص ُؼٗ نٕالو چې ُلؼې جٕړې نړى ُٕ د ٕ٘  

ٙعخو اه ٌؼص پْ ټانيٕ نې ىْ ٓص راص ه غال څزْ ٌؼٕرن ار

د ٓص راص ه غال پْ راْ٘ هټانو ػٗ. دا ٓٙڅ چاحْ غلال د 

 ٌِيٕ هړ ُْ دن.
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 اظالل اه دٍٕ٘نصاظۍ ظصن ٕ٘ځاو نٙسالو ػٗ؟

د پٕرحْ ةدد هرهظخْ دې پا٘يې حْ هرظېسه چې 

دٍٕ٘نصاظٗ صصاخخا د اظالل ظصن پْ ټهص نې دن، ځهْ د 

دٍٕ٘نصاظۍ اهىِٖ اه ةِعټٙض اصو د ريهٕ خانٍٙج دو اه 

ٕږ  د اهلل پْ خانٍٙج اٍ٘ام ىصه، د اهلل د خهً څزْ پصحْ پْ ٌ

ةو خهً فٙصيْ  نفص دو، )هٌَ ىً ٘دهً ةٍا أُضك اهلل 

فأهىئم ًٓ اىهافصهم( )هٌَ ىً ٘دهً ةٍا أُضك اهلل فأهىئم 

ًٓ اىفاظلٕم( )هٌَ ىً ٘دهً ةٍا أُضك اهلل فأهىئم ًٓ 

 اىظاىٍٕم(ه )فال هرةم ال ٘ؤٌِٕم خخٖ ٘دهٍٕک فٍٙا

ػجص ةًِٙٔ ذً ال ٘جسه فٗ أُفعًٔ خصجا ٌٍا كظٙج 

 ه٘عيٍٕا حعيٍٙا(.

دٍٕ٘نصاظٗ ها٘ٗ چې انرص٘ج څْ ها٘ٗ ٓغْ ظً دو، اظالل 

ها٘ٗ چې )هام اخهً ةًِٙٔ ةٍا أُضك اهلل هال حختع إٔٓاءًٓ(.  

نْ دٍٕ٘نصاظٗ پْ اظالل نې چيٙسالو ػٕن ُٕ رظٕك اهلل 

ې هاو، ٓغٕو د صيٖ اهلل غيْٙ هظيً ةْ پْ ٌهْ نې ٌِي

ٍٓسې پېؼِٔاد ناهن چې نيْ حاظٕ زٌٕږ ٌِئ اه نيْ ةْ ٌٕږ 

ظخاظٕ ٌِٕ. هىې ٘ې ٓجصة هنړ هىې ٘ې جٔاد هنړ، رٕ ةط 

هرظصن ٌِيې ةْ ٘ې هاو ٕ٘ څْ اصٕك ةْ ٘ې هرظصن هطع نړى 

ه، رتصن ةْ رهاُْ هن. دٍٕ٘نصاظٗ ها٘ٗ چې  ػزصٗ آزادۍ 

ص اُعام آزاد نې ةا٘س ټٕك اظالٌٗ خسهد رخً ػٗ ځهْ ٓ

دو، ةٙا پْ زُا رجً اه درې پْ ػصاةٕ خس  اه داظې ُٕر هرُْ 

نړك ػٗ، اظالل ها٘ٗ چې زُا ةاُسې ةا٘س هادن ػٕو ظړو اه 

ښځْ رجً، اه ٌجصدام پْ دره ههٓو ػٗ. پْ غال ٘ې الس 

پصې ػٗ اه د الره پْ ػهٕىٕ ٘ې پښې اه الظُْٕ پصې ػٗ. 

حْ ةا٘س درُاهو  دٍٕ٘نصاظٗ ها٘ٗ چې ُْ، اُعاُٗ نصاٌج

هىصه، الس پصې نٕك، پْ دره نعام هٓو اه رجً د اُعاُٗ 

 نصاٌج ظصن ةاىهو ٌزاىف دى.

پْ دٍٕ٘نصاظۍ نې دَ٘ ُؼخْ، اظالل دَ٘ حص ٓص څْ ٌلسل 

ګڼٗ، دٍٕ٘نصاظٗ ها٘ٗ چې پٙعې پْ ٓص ډهك ګټې ه٘ې 

ګټْ، اظالل د پٙعٕ د ګټيٕ ىپارن خسهد ا٘ښٗ، ظٕد، 

خصال ګصځٕىٗ.  دٍٕ٘نصاظۍ نې ٓص  اخخلار اه ُٕر ٘ې ټٕك

هرج كٕاَُٙ حغٙٙص٘سالو ػٗ اظالل نې ٓٙڅٕک ُؼٗ 

نٕالو د رساو كإُم حغٙٙص نړى. دٍٕ٘نصاظٗ د ةٙام آزادى 

هرنړې ٘ػِٖ چې څْ ها٘ې هاْ٘ ٘ې، اظالل د ةٙام آزادۍ حْ 

خسهد ټانيٗ. دٍٕ٘نصاظۍ ٌعٙدٗ اه ٕ٘ٔدى ٌعيٍام اه 

ها٘ٗ چې ٌعيٍام ځام حْ  ِٓسه ظصن ٕ٘ ةصاةص ګڼيٖ اظالل

ٌيج دو اه نفص ځام حْ. نفص ځاُخْ الرن اه حګالرن ىصى اظالل 

 ځام حْ. 

پْ پا٘يْ نې دهٌصن ه٘الو ػٗ چې اظالل اه دٍٕ٘نصاظٗ 

ظصن ٓٙڅ اړخ ُْ ىګٕى، دٍٕ٘نصاظٗ صص٘ح نفص دو، نفص حْ 

نفص ُْ ه٘و ًٓ نفص دو، اظالٌٗ دٍٕ٘نصاظٗ پْ ٓٙڅ ډهك 

پصدې هارد ػٕى ٌفآًٙ دى چې پْ ُؼٗ راحالو، دا 

 ٗ ټٕىِٕ نې رپارن ػٕى. ُٕر ةٙا..اظالٌ

 

 : ددې ىٙهِې د ىٙهيٕ پص ٌٔاك د اظخاد غتساىٔادى ٌجآس ىْ درظُٕٕ اظخفادن ػٕې دن. ٘ادهُْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غإٌ ٘ې د رپو ارحساد اغالم هنړ، ٌُٕٕړې  هرهظخْ د اٌص٘ها٘إُ پْ ٌصظخْ  ا٘ټاىٙا حْ اُخلاك ػٕ، اه پْ دې ډهك د رپيې نٕرُۍ، رپيٕإُ اه  : ٌصحس غتساىصخٍَ ٓغْ څٕک ه چې پْ ښهارن حٕګًْ

 ٌعيٍاُإُ ىْ اُخلال ُْ هژغٕرك ػٕ.

د )جٔام ُٕ( هرځپاڼې ظصن ٘ې  ًٓ نار  ناهن، ٓغْ څٕک ه چې پزپيٕ ٌلاىٕ نې ةْ ٘ې د : ظٙس پصه٘ض ناٌتزغ  د ةيذ پْ پِٕٓخٕم نې د ژهرُاىٙضل د پِٕٓځٗ د درً٘ ناك ٌدصو ه، ٌُٕٕړو چې ٌ

 كصآم نصً٘ پْ ٓهيْ  ىْ ځاُْ ُاظٍې اه اظالل  طس ٌٕطٕع ګاُې ُؼصهىې.
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  نفتي نرتدسٌاف تهدکفر 

 )عرفان اهلل عرفاىي(

 ٌاف دىــدشٌطان سکيى ورور نرتد س

 دى پاـــپودى ـــــــــښه ًې و پېژىئ داًه

 ط تعتٌرکړيــــــــــــداسالم اودكرآن غل

 نيحوص شوى ترجهان ىو د اًساف دى

 ان ةال ور واوړهـــــــــــدې لعٌو ته د اىس

 وه كاف دىـــــــــــــةل څه ىه ده ځياور دک

 ةې اًهان دى زړه ًې توردى نيافق دى

 که ًې کړى له کعتې ځٌيې طواف دى

 کسافت دى په ةاطو ةاىدې کسٌف دى

 په ظاهره ةاىدې هرڅونره که صاف دى

 ريـــــــــڅو لوچک اوليډ غرًې دي نلګ

 غاصٌتٌو دي کارو ةار ًي اختطاف دى

  دى لــــىه عالم دى ىه نفتي دى لوى جاه

 ل کې ىداف دىــــــــعرفاىي داخو په اص

 

 ستړي ! ًو ىه جيګه له

 ىظام کيدهارى

 تـړيــال هـــم ىه ًو نوږ له جيګــــه څخه س

 خــــالص ةه ىشــي زنوږ د وًيـــو پوروړي

 وړي ةه ډک ډک تاةوتـوىه سوغــــاتـــوىـــه

 خـولــې ته راوړي خپل ىصٌـــب دي د اجـل

 روس اىګــرًز خو نو د عهر توةه ګار کړل

 لـــولـــه پـــړيــــــــــــىاټــــو هم لــه ډاره وش

 کږې خولې نو دي په سوک ورسهـي کړي

 وا هم وه راغــــلي څو پـٌـاوړيــــــکه پخـــــ

 ةٌــــا درزا شوه د نرنــٌـو پرې ةاران شو

 شـوې لــوخـړيد صلٌب له ځــــالو پورته 

 که دي وسـول زنوږ کــوروىه په ةـهــوىو

 ه دي کـــــــړلې دروازي را دړي وړيـــکــ

 ستـــــا د غم کهتلــه هم شوله هــــواره

 چي په وًيــو دي درې شولــــې ککــړي

 د عتـــرت درس ًې هېر کړى دى ىظانـه

 که له ژوىد څخه تيګ شوي دي زوى نـړي
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 خهارغروىه

 

 )نولوي رضوان اهلل فٌضاىي(

 دهـېوادغـــروىه خيدًږي بٌاخـــهاردي

 چې غازًان پکې ګرزًږي بٌاخهار دي

 هره څــوکه هـرګـړىګ له خيدا صٌو دى

 سپٌو بٌرغ چې پرې رپٌږى بٌاخهاردي

 ټــوالن ًې بٌـاټــونـبـلي پــه لـهـيـوغـا 

 عجـٌـبه ښکلي ښـکارًـږى بٌاخهاردي

 دغـازًاىـوقـافـلې چــې پـکې ګــرزي

 دخداى ىور پرې راورًږى بٌاخهاردي

 ګـال لي زلـهي د دًو په ىـيګ راوتـي

 سپـٌـو نخـوىـه ًې ځلٌـږى بٌاخهـاردي

 دځواىاىـو احساسـوىـه داسـى نـست دي

 تـه هـوسـٌـږى بٌاخـهاردي ټـول نـرګـي

 دىګ پانٌر صهضادسپٌو غرکه هيدوکش دى

 جيګ جـگـړوتـه خوصحالٌږي بٌاخـهاردي

 ســتـانـجيـــوىـــان دي اى لـٌـلى د آزادۍ 

 سـتـاپه نـٌـيه قربـاىٌږى بٌـاخــهاردي

 پـتـيـګان دي دپـاک دًو دبلې صهعې

 سرولـهـبـوتـه ورګـډًـږى بـٌـاخهاردي

 ه خرپ او ترپ ىه ًې قربان صم)فٌضاىى( ل

 سـپـٌـيې تـورې ًې ځلـٌـږى بـٌـاخهاردي

 

 

 درته ګډًږي

 

 )سٌداحسان اهلل الهام(

 

 درته ګډًږي دوه پخوا ًو وو اوس به 

 درته ګډًږي ډولوىه ډىګوه  غبرګ 

 

 جان کېره!  باسه له زړه    د اىکار وهم

 درته ګډًږي انر چلوه  هسي 

 

 سهې غوښتې د خداى ىه صووخداى ًې دواړې 

 درته ګډًږي ىړوه  ور  ته ًې کور 

 

 پر خوا بې غم راىه صې   پام کوه چي زنوږ

 اعتبار په دوى کوه درته ګډًږي

 

 دي درست ستا وي   وهلي  دا ًو څو آزار

 په ډالر ًې غولوه درته ګډًږي 

 

 لېيدې دزړه کهٌو کي   ډکي  قهرجو

 درته ګډًږي  اوس ىو ته نعلونوه

 

 الهام دى راته صوى تا به وژىي دا 

 درته ګډًږي لټوه   صف  د اردو 
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 حی علی الجهاد
 دانشی وقاد
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د ُړۍ هٌوادوُه په نال نې ًوه ورځ د ٌيي جشَ په توګه 

د هٌوادوُو د رپيوانۍ دګټيو ورځ  ىٍاُځي او دغه ورځ 

وي، د ٌيتوُو رپيواني او ازادي ةٌا د چا ىزوا په ډاىۍ نې 

ُه ورنول نٌږي، ةيهې كوٌوُه ًې د رپيو وًِو او شروُو په 

ږدې ٌتارزې په پاًيه نې تر الشه نوي، او ىه ةسل او د ًوې او

 هٍسې اٌيه روږه او ګراُه هً وي.

د ځٍهې پر ٌذ ډېرو هٌوادوُو په تېره ٌٌالدي پېړۍ نې 

رپيواني ګټيې او دا ًو دود ګرځېسىى چې هر هٌواد د نال 

هغه ورځ چې رود ٌزتاري ًې پهې ًلٌِي شوې، ُه ًوازې 

رپيې راورې شره د وفا دا چې ىٍاُځي، ةيهې په دې ورځ د 

تجسًس عهس، د ازادۍ د شاتيو پٌٍان، او د رپو ٌيت څزه د 

 دفاع ژٌِې تازه نوي.

زٌوږ ګران هٌواد افغاُصتان هً د ازادۍ د ګټيو د ٌتارزې 

ًوه اوږده شاةله، د اشتلالل د جِګوُو اوږد تارًذ، او د 

د دًَ او وطَ په الر نې د جهاد زرًَ ةاةوُه او نتاةوُه ىري، 

افغاُاُو دغه ٌلاةيې او ٌتارزې پر ُورو د دوى ىه خٍيو ُه 

شپٌڅيې   دي زېږېسىي، ةيهې د تو ىپاره اشغاىګر پر دې

راوره ةيوشٌسىي، او افغان غٌور ٌيت ًې په وړاُسې 

 درًسىى دى.

زٌوږ هٌواد ةٌا د اشغاىګرو ىپاره د ًو شرخس په توګه پاتې 

و د رتٌځ په ىور شوى دى، نه ىه ىوًسًځه ةرًسګر راغيي ُ

ًې د تګ ٌزه ډب شوې، او نه ىه رتٌځه راغيي ُو د 

افغاُصتان ورته  ىوًسًځ په ىور ًې د تګ ٌزه ډب شوې او 

روُړى شٌالب ګرځٌسىى، دغه راوره ًې په وًِو رُګٌِه   ًو

 شوې، او ةېرته په شا شوي دي.

درې ځيې اُګرًزي   په ُهٍه او شيٍه ٌېالدي پېړۍ نې

اُصتان ةرًسوُه، او زور ازٌاًِې ونړې، ښهٌالک پر افغ

 رو ىه ُاناٌۍ او رشواًۍ پرته د ةو څه شره ٌذ ُه شول.

ىوًې ةرتاٌُې د ټوىې ُړۍ د ٌُوىو او اًيوىو ٌُت درىود، او 

په داشې ًو رفتار روان وو، چې ُه ًې په اروپا نې ٌزه 

وٌُول شوه، ُه په افرًلا نې او ُه په اشٌا نې ختى چې په 

ن نې د څو شوه نيِې ٌغيي وانٍِۍ په ړُګوىو هً هِسوشتا

وتواٌُسل او رپو پوځوُه ًې د افغاُصتان په ىور ةٌا ةٌا 

شوق نړل، رو د دې ُِګٌاىي هٌواد په ګړُګوُو نې داشې 

ورک شول، چې د شر شاتِې په هڅه نې ًې رپو ٌړي او 

 شاٌان االة هً دىته پرًښول.

ناىه وړاُسې د  او په وروشتي ځو ىه اوس څزه پِځه ُوي

ُوىس شوه او ُوىصً ٌٌالدي نال د اګصت د ٌٌاشتې په 

ُوىصٍه ُېټه چې د دوىس شوه او اته ُوًً ىٍرًز نال د زٌري 

د ٌٌاشتې اته وًشتٍه ُېټه نٌږي افغاُصتان د ًو ازاد او 

رپيواک هٌواد په توګه وپېژُسل شو، افغاُصتان د اُګرًز 

نړ، او د ٌِځِۍ اشٌا ىپاره د ًو شرخس او پوىې شهو غوره 

 په ىور د تګ ارٌان ًې په زړه نې وروواژه.

څو ىصٌزې وروشته د افغاُصتان ىه شٍاىي څِډو شوروي 

اتداد پر افغاُصتان وةيوشٌسه او ًو ځو ةٌا ىه تارًذ ُارتره 

د ٌُوىو فهر وچورىٌس، رو ةٌا   چا په ذهَ نې د دې هٌواد

ه وو ُاشت، هً د افغاُصتان ريم الس تر زُې او غيي ُ
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ةيهې د جهاد شِګروُه ًې ګرم وشاتو او د ُژدې ًوې 

ىصٌزې شرشاٌووُهې جګړې په پاى نې ًې شوروًان 

تېښتې ته اړ نړل، ُه ًوازې دا ةيهې دوٌره نيم ګوزار ًې 

ورنړ چې د شوروي اتداد په تِه نې درزوُه وشول، او ډًر 

 ژر دړې وړې راوُړًس.

اُي پوىې په څٌر ثاةت افغاُصتان ًو ځو ةٌا د ًوې اٌتد

شو، او د شره شٌالب ٌزه ًې ډب نړه، د شيٍې ٌٌالدي 

شوروي اتداد د اُګرًزي   پېړۍ په وروشتٌو ىصٌزو نې

اٌپراتورۍ په څٌر روب ىٌسىى و، چې پر ُړۍ خهٍراُي 

ونړي، ىه رپيو خسودو راتٌر او تودو اوةو ته ورشٌږي، او د 

ُه اوږده نړي، رو هِس ىه ٌٍُې وچې ةٌا تر ُورې ُړۍ الشو

 دغه روب ًې په افغاُصتان نې د راورو شره راورې شو.

د ًو وًشتٍې ٌٌالدي پٌړۍ په شر نې ةٌا د اُګرًز او 

شوروي پالن د عٍيي نوىو ىپاره اٌرًها ٌٌسان ته 

راوداُګو، رو د دې ىپاره چې د رپيو شيفو په ةرريٌم 

ځاُه ارته ُه شي، د ځٍهې پر ٌذ ىصګوُه هٌوادوُه ًې ىه 

شره ٌيګري او افغاُصتان ته راوشتو، او دا دې افغاُان ةٌا 

رپيه زړه دُسه تر شره نوي، د هٌواد شره نړې ژٌِه پوره 

نوي، د رپو هٌواد د شاتِې ىپاره د جهاد شِګروُه تاوده 

شاتي، او د اُصاٌُت په جاٌه نې د اُصاٌُت وژوُهو څزه 

 اُصاٌُت ته ُجاة ورنوي.

 نوىه:رتره ٌو د رپيوانۍ 

هو! د شوروي اتداد د وتيو ورځ افغاُاُو د جهاد د 

اوس   ةرًاىٌتوب په ورځ په خٍاشو او وىوىو ىٍاُځيه چې

دغه ىٍاُځِه ډېره نً رُګه شوې ده، او پِځه ُوي ناىه 

وړاُسې ىه اُګرًزاُو څزه د رپيوانۍ د ګټيو ورځ د ازادۍ 

د جشَ په توګه ىٍاُځي چې اوس ًې تر ډًره خسه په 

 اُصتان نې څرک هً ُه ىګٌږي.افغ

نيه چې اٌرًها پر افغاُصتان ًرغو ونړ، او ًوه ګوډاګۍ 

اداره ًې په ناةو نې واک ته ورشوىه، ُو دغې ادارې د 

ريهو د اراٌوىو او جعيي ىٍاُځيو په ةڼه د شوروي اتداد په 

وړاُسې د ٌجاهسًِود ةرًاىٌتوب، او ىه اُګرًزي ښهٌالک 

ۍ د ارٌصتيو د جشَ انتوُه څزه د افغاُصتان د ازاد

ونړل، او څو ناىه ةه ًې په دغه ورځ څو نصان راټول او څو 

چغې ةه ًې ووهيې، رو شونه شونه ًې ىه دې نار هً الس 

وارٌصت، ىوٌړى تر ښاروُو او ةٌا تر څو ٌدسودو وداٌُو د 

دې وًاړىو ورځو ىٍاُځو راټول شول، او اوس ٌهال دغه 

 رپروىو پورې ٌدسوده ده. ىٍاُځِه ًوازې تر رتر پاڼو

شاًس عيت ًې دا وي چې اوس افغاُصتان ازاد ُه ةيو نٌږي، 

ًا د ګوډاګٌاُو ةاداران اجازه ُه ورنوي، چې د هغوى په 

 شتون نې دې افغاُان ازادي وىٍاُځي.

رًښتٌا هً ىه ىوٌړۍ ورځې چې ةهرُي ځوانوُه په 

افغاُصتان نې ٌٌشت شوي، د هٌواد اضٌيو ةچٌاُو 

او د  درک نړى، افغاُصتان ًې ةيوانه ةييى،  خلٌلت

رپيوانۍ په جګړه ًې الس پورې نړى، چې د دًارىصو 

نيوُو په تېرېسو شره ال هً د دغو ُه شتړي نٌسوُهو وګړو 

 ٌتارزه دوام ىري. دغه شپٌڅيې 

ةو ىور ىهه د تېر تارًذ په څٌر ًوه ډىه د پردًو ٌزدوران شته 

د ناةو اوشِۍ اداره په چې ةٌا ةٌا اعالٌوي چې ګوُسې 

 رپيو ټوىو چارو نې رپيوانه او په پرېهړو نې ٌصتليه ده.

رو خلاًق ةٌا ةو ډول دى، ٌوږ ةاًس د ُظرًاتو او شرق او 

غرب ىه تعرًفوُو ةهر راووځو، او د رپو علو، دًَ او 

عِعِو په رڼا نې وګورو چې د ناةو اوشِۍ اداره رپيواني 

 ىري نِه؟

د هغوى د ژوُس په ٌدور نې ده، او ًو ًو د افرادو ازادي 

اجتٍاعي ازادي، د دوىت شٌاشي او اداري او د رپيې 

نورُۍ او ةهرُۍ پاىٌصۍ د جوړوىو او پر ٌذ وړىو ازادي 

او رپيواني ده، په افغاُصتان نې دغه ټوىې ازادۍ او 

 اشتلالىٌتوُه شيب شوي دي، رو په درجو او ٌرتتو شره .
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اوشِۍ ادارې په شٌوري نې هصې رو هر هغه څوک چې د 

رپو ژوُس پر ٌذ وړي، او په اضطالح ًو ډول شزطي ګټه 

پهې وًِي، هٍسا ًو غږ پورته نوي چې ةهرٌُان افغاُي 

ادارې پر ٌذ ُه وړي، هغوى په خهوٌتي چارو نې الشوهِې 

ُه نوي، ةيهې د خهوٌت په غوښتِه دىته ٌٌشت دي، او په 

ٌتارزې په ٌاٌورًت  اضطالح ًوازې د )ترورًزم( پر ضس د

نې دىته راغيي او رپيه دُسه پر ٌذ وړي، رو د دې ىپاره چې 

خلاًق ښه واضح او په اشاُۍ شره پرې وپوهٌږو د ةېيګو په 

وړاُسې نوىو شره ةه روښاُه نړو چې ُه رو د افغاُصتان 

افراد هغه نه عام دي، او نه په خهوٌتي نچه دي، رپيواک 

ي اداره، نورُى او ةهرُى د افغاُصتان دوىت  دي او ُه

 شٌاشت.

د شپتٍتر د ٌٌاشتې په پِځٍه ُېټه د ناپٌصا ًو اوشٌسُهى 

چې په افغاُصتان نې ًو پېژُسل شوى شزص دى، 

اوشٍهال د ٌجاهسًِو تر څِګ هً ُه دى والړ، او د اشغال 

شوي افغاُصتان د وىصى جرګې په ًوه دوره نې ًې 

غړًتوب هً درىود
۱

د ٌزدورو پوىٌصو ًوازې په هٍسې وجه  

ىزوا وٌُول شو چې د ناةو د پول رشتي په ٌصجس نې ًې د 

رترو پر ٌهال افغاُصتان اشغال شوې هٌواد وةاىه، نه د 

افغاُصتان ريهو د دًٍونراشۍ تر چتر الُسې فردي ازادي 

ىرالى ُو دغه ښاغيى ةه ًوازې د ًوې جٍيې وًيو په جرم ُه 

 ةِسي نېسه.

ې وانۍ ًې دا خاىت دى په هر د دوىتي نار نووُهو د ة

جِاًت نې چې ةهرٌُان ښهٌو وي، د ګوډاګۍ ادارې نار 

نووُهي ُه شي نوالى په هغه ٌوضوع نې د اشغاىګرو ىه 

څرګِسوُو وړاُسې ٌعيوٌاة ورنړي، دا ًوازې د 

افغاُصتان د عاٌو ريهو په وړاُسې ُه، ٌوږ دغصې 

و شيګوُه كضٌې وىٌسىې چې اشغاىګرو ځوانوُو په ړُس

ةٍتارًو نې عام ريم په ُښه نړي او په شهادة رشوىي 

دي، رو ګوډاګۍ ادارې پرې ځان غيى ٌُوىى، ختى چې په 

ډېرو كضٌو نې ًې رپو غالٌان هً د ٌرګ نِسې ته 

غورځوىي، رو دې شرشپارىو غالٌاُو دوٌره هً ُه دي 

 وًيي چې وىې؟

ښه ةېيګه ًې د اګصت په پِځٍه ُېټه د ُِګرهار والًت د 

ګٌاڼو د وىصواىۍ د وزًرو د شاخې په شِګاُۍ شٌٍه رو

نې د اشغاىګرو ىزوا د ګوډاګٌو پوىٌصو اوه نصه وژل او 

څو ُور ټپي نول دي، چې تر اوشه پورې ُه د نرزي د ادارې 

د نورٌُو چارو وزارة، ُه شرخسي پوىٌصو ٌشراُو او ُه د 

ُِګرهار والًت ٌصئوىٌِو په دې اړه غږ پورته نړ، او د 

ى په ضطالح د رپيو )شهٌساُو( د وًِو پوښتِه ًې هً هغو

 وُه شوه نړاى.

په اجتٍاعي توګه د افرادو د رپيوانۍ ٌُشتواىى ىه دې هً 

ثاةتٌږي، چې په نراتو ٌراتو په ګڼو شٌٍو نې زرګوُو 

ريهو ىه رپيو شٌٍو د ةهرٌُاُو د اډو د وًصتيو ىپاره 

اىګرو د وتيو الرًوُوُه نړي، دغه راز ىه افغاُصتاُه د اشغ

غوښتِې شوي؛ رو ًرغيګر ةٌا هً په رپيو ٌرنزوُو نې 

پاتې شوي، او عاٌو افغاُاُو وژىو، ىوټيو او ځوروىو ته ًې 

 دوام ورنړى دى.

د جعيي ټوىټانِو په پروشه نې د ناةو د ادارې خٌثٌت ډًر 

ښه روښاُه شو، او ُه ًوازې افغاُاُو ةيهې، ټوىې ُړۍ ته 

خهوٌت جوړول او ړُګول د دې ٌيت په ًې په ډاګه نړه چې 

الس نې ُه، ةيهې د اٌرًها په الس نې دي، او پرېهړې ةه 

ًې د دې ٌيت راًې ُه )نه څه هً په دغه جعيي پروشه نې 

افغاُاُو هوٌره ګډون وُه نړ ىهه څوٌره چې دوى اعالن 

 نړه( ةيهې جان نٌري نوي.

د ةرتاٌُې  او تر ټوىو شتره رشواًي او ىه شرٌه ډنه پېښه ةٌا

د وًيز په ښار نې هغه ٌهال راٌِځته شوه چې د افغاُصتان 

 ةٌرغ ًو اُګرًز شرتٌري پورته نړ.

پېښه داشې وه چې د ګوډاګۍ ادارې ةې شٌواده دفاع وزًر 

ةصً اهلل ران ته ةراى ُام د افغاُصتان په اشتازًتوب د وًيز 
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په غوُډه نې د ګډون اٌر وشو، هغه ىه ځاُه شره څو تِه 

ارٌصتو، او د ةرتاٌُې په ىور وښوځٌس، دًپيوٌاتٌم و

اضول دا دى چې په دا ډول غوُډو نې ةه د هر هٌواد ةٌرغ د 

هٍاغه هٌواد ًو وګړي ىزوا پورته نٌږي، ىه افغاُصتاُه هً 

د جګړن عِاًت اهلل په ُوم ًو تَ د ةصً اهلل ران ٌيګرى و، 

رو نيه چې دغه په اضطالح د افغاُصتان د ُاٌوس 

توُهى افصر ىِسن ته ورشٌس، ةٌرغ ًې وغورځاوه، او په شا

ىِسن نې ًې د پِاه غوښتِه ونړه، او د غوُډې په ورځ د 

 افغاُصتان ةٌرغ د ًو اُګرًز په الس نې و.

د جګړن تېښته او د دې خاىت راٌِځته نېسىو د پېښې څېړل 

ةه ډًر ورت وغواړي، رو ةاور نٌږي چې دغه نار كطساً او 

خهوٌت ىزوا شوى دى، څو ىه ًوې روا د ُاټو  د ةرتاٌُې د

په غوُډه نې رپيو شٌاالُو ته وښٌي چې افغاُصتان اوس 

هً د دوى ٌصتعٍره دى، او ىه ةيې روا دې جاهو دفاع وزًر 

ةصً اهلل ران ته ور په زړه نړي چې نه شتاشې ةٌرغ ٌوږ 

پورته ُه نړو، وطَ ٌو ٌوږ در وُه شاتو، او تر شا ٌو وُه 

 اشې ټول رو په تېښته ًئ.درًږو ت

دغه خلاًق چې وګورو ُو شړي ته پوښتِه پٌسا شي، چې د 

رپيوانۍ په ورځ نوٌه رپيواني وىٍاُځي، او )زُسه ةاد 

افغاُصتان( او )ژوُسى دى افغاُصتان( په شعاروُو نې 

 نوم افغاُصتان زُسه او ژوُسى وةوىي؟

تٍه ُه اوس چې افغاُصتان په نوم خاىت نې كرار ىري، ُو دا 

شي نېساى چې د ًوې اوږدې ٌودې څزه ورشته دې هً ةٌا 

افغاُان وانٍَ شي، ځهه چې هره چاره ًې د اشغاىګرو 

ىزوا تر شره نٌږي، نه روزُه ده، نه شاتِه ده، نه تٍوًو 

دى، نه ٌعاشوُه دي، او نه شٌاشت جوړوُه ده، په داشې 

خاىت نې ةٌا ًوازې د شِګر ٌجاهسًَ، رپيواک دي، د 

واد اداره رپيوانه ُه شي ةيو نېساى، ُو د ةشپړې ازادۍ هٌ

 ًوازًِۍ الره جهاد دى او ةس.

 پاى
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 د شاه شجاع نههې غلطۍ تکرار شوې!
 

                    پوهيدوى دًدار

  

لړلٌک نې  د ارواښاد حداد ضٌب"د افغان نلي تارًخ"

لوشت، چې په پورتيي عيوان نې شترګې ولګېدې. 

کتاب ته پصې الړم، دوه خترې ډېرې نههې وې. ًوه دا 

چې شاه شجاع اىګرېزان راوشتل، دلٌل ًې دا واًه، 

نو ډېر قوي چې پخوا نوږ ةې دوشته خلک وو، ىو 

دوشت پٌدا کړ. که د اىګرېز په څېر دوشت وىه لرو، 

ګاوىډًان ةه نو وشپېلوي. دوههه ختره ًې ضهيي ًاده 

کړې، چې ولې شاه شجاع د اىګرېز په دوشتۍ فخر 

وکړ؟ واًي تعطب او د خېلخاىې داخلي اړي ګړي دېته 

 اړ کړ، چې لکه اوةو وړى هرې کتلې ته الس واچوي.

 لصهشرهغه غالم، دا و

نا شره فکر پٌدا شو، چې ولې شاه شجاع په پورته 

دلٌل غالم ةاله شي او ىو په عٌوِ دلٌل هغه ته ورته 

شخص د ولس په راى ولصهشر ةلل کٌږي؟ حداد ضٌب 

"نلي  ورته خپله اضطالح کاروي، واًي نوږ

پرًښې. دلته شړي ته نعلونه شي، چې دا  فلصفه"

ولس څونره ٌٍَ او ةهرىٌان او داخلي ةړًڅي ًې افغان 

ةې ثقافته ةولي! دوى داشې څرګيدوي، چې دلته هٌڅ 

کٌږي. د دې ولس  "رواًت" ثقافت ىه شته، هر څه له شره

"اشتقالل" هٌڅ نفهوم ىه لري.  په ثقافت او ةرداشت کې

دا ولس "ارزښتوىه" ةٌخي ىه لري. د لوًدًز ًرغل ًو 

دا نهم او شتر کار دا وي، چې جادوًي ثقافتي خال پٌ

   کوي، دوى چې ةٌا هر څه کوي کولى ًې شي.

دوى چې د انرًکا د شتراتېژًکې دوشتۍ لپاره دالًل 

واًي، لونړىى دلٌل ًې ههدا دى، که انرًکا ىه وي، 

ګاوىډًان ةه نو خام وخوري. دلته شوال پٌدا شي؛ هغه 

کرزي چې وًل : "نا شٌر اشتٌم" څه نعيا لري؟ 

الشو وغورځٌږي، هم افغاىصتان که ةٌخي له پښو او 

ًې په ګاوىډي چورة خراب ىه دى او که په خپله فلصفه 

او ثقافت پوه لښکرًان ولري، ىو دا اىدېښيې ةٌا هٌڅ 

نعيا ىه لري، خو اضال دا خلک په فلصفه او ثقافت کې 

افغاىان ىه دي، ځکه ًې وېره دونره نضره ده او ځکه ًې 

 ةرداشت دونره "روةاًي" دى.

ىجې د حل لپاره چې کېري کاةل ته د اىتخاةاتي ال

راغى، ىو "اشرفي ډله" ډېره پٌکه شوه. ًوه جياب د 

کېري راتګ او خپل شرنصاره درًځ ته په دې دلٌل 

ةرائت ورکاوه، چې نوږ ههداشې ًوه نشر ته اړتٌا 

درلوده چې راشي اوشتوىزه هواره کړي، ههداشې ډول 

نيځګړتوب)انرًت( ښاًي چې زنوږ الر ىېغه کړي، 

شکر وةاشئ، چې پاکصتان نو تر هغوى ىه رشوي، 

شکر وةاشئ، چې حياګۍ نو عرض تر هغوى ىه وړي. 

هېڅوک ىه و، چې ورته وواًي خاورې دې په خوله 

شه،ګور کې شک ودرېږې، غالني غالني ده، تت او 

تېز رىګوىه ًې دواړه ةد دي؛ ولې ههدلته دا جرئت ىه 

 درځي، چې له َولو ةرائت اعالن کړې؟

ږ د حداد ضٌب د پورتيي دلٌل پر ةيصٍ واًو، چې نو

دوى دې ځان هر څه وګڼي، دوى د نلي فلصفې او 
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ثقافت په دلٌل شاه شجاعان دي. دوى ههغه غلطي 

 تکرار کړه!

 د ولس په حافظه نليډې

دوى چې کله د ةهرىٌاىو پر ضد جهاد ةاىدې تتطره 

کوي، واًي چې دا ةرًدوىه د پاکصتان لخوا طرح 

ه په خوارو خلکو اوښتي ًو او څه شاده ګان ًې کٌږي. څ

پٌدا کړي!! دوى دې خپل تارًخ ولولي، چې دا 

پاکصتان ًو وخت ىه و او دې افغاىصتان کې ةهرىٌان 

ههدغصې وهل کېدل، لکه دا ىو. دې ولس د ىيي 

پاکصتان ولصوىه له پردًو ژغورل، ګُل ًې، ىيګ ًې 

ةه خپل پرې کاوه. دوى داشې فکر کوي، که دې ولس 

تارًخ هېر کړى وي، ځان ةه ًې هېر کړى، خپل 

تشخطاة ةه ًې هېر کړي وي، خپل رواًت ةه ًې هېر 

کړى وي. ههداشې شاه شجاع کول، د نجاهدًيو 

فعالٌتوىه ًې "اًراىي هڅوىه" ةلل او په ههدې دلٌل 

ًې اىګرېز ته الس وراوږد کړ. دى شره له دې چې نثقف 

قل ًې هم ىه و، خپل تارًخ شړى و، خو اًهان ًې ىه و، ع

ته ًې ىه کتل، خپل عهل ًې ىه شو تللى، ځکه ًې دا 

 ډول ةې عقله خترې کولې، ىو هم ههاغه څه تکرارًږي!

دوى دا تتطره ځکه کوي چې دلته د ًوې شترې 

نغالطې ضورة پٌدا کٌږي؛ هغه دا چې د جهاد په 

وري ًادول، ةٌخي د جهاد نالتړ کې د کوم ةهرىي ل

ىظرًه شوال الىدې راولي او ههدېته اشتشراقي طراز 

واًي. زه خپل ډېر نثقف اشياًان وًيم چې د دې 

نغالطې تاثٌر الىدې راغلي، دوى ىه دي

نتوجه شوي؛ کله چې داشې ًو ًرغل پېښ شي، ىو له  

اشالني پلوه نقاونت ځاىګړي احکام خپلوي، پاتې 

نقاونت کوي، د هغوى شول هغه لوري، چې 

نعطونٌت او ىٌهګړتٌا په دې احکانو هٌڅ اغېز ىه 

شي لرلى. ىو ةاًد د کوم لوري له انله احکام پاًهال ىه 

 شي او ىه ځان په الشعوره توګه تر کفره ورشول شي.

 علم د حرةې په توګه

تارًخ د شاه شجاع د ثقافت او علم په اړه ډېر 

ثقف شړى و، هېښووىکى دى. شاه شجاع عالم او ن

شاعر و، لٌکوال و، خو لکه اوشيي اشغال پلوي پوهان 

د خلکو او تارًخ تېر اًصتو کې ىاکام شو. اوس هم 

ههغه لوةه تکرارًږي، علوم، فيون، تخططوىه او 

فرهيګ د اشغال لپاره کارول کٌږي. څونره نالًان، 

نثقفٌو، لٌکوال، شاعران، ىٌهه لوشتي او ىالوشتي 

 و خدنت کوي!شيوىکي د ةهرىٌاى

هېښووىکې ال دا ده، چې علم وثقافت ىه شته، خو ىوم 

ًې داشې کارول کٌږي، لکه په خپله. د نعارف ىوم او 

ورته جوړې څلور دېوالۍ علم وثقافت دى. دې څلور 

دېوالٌو دا څوارلصو کالو کې داشې داکتر َوليې ته 

ورىه کړ، چې ان ډېره وړه ىاروغۍ کې خلک له پېښور و 

تغيي کړي. عادي نرًضان هم که ةهر وىه هيده نص

لېږدول شي، نرض ًې هېواد کې نزنو کٌږي. د علم هره 

ةرخه کې ههداشې تضعٌف روان دى او دا هر څه په لوى 

الس کٌږي؛ ځکه چې علم د فصاد وةطالن نخه ىٌصي او 

دوى خړو اوةو کې ناهٌان ىٌصي، ىو علم ةه له کونه 

 شي؟

 



 64     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م نې د دوًٍې ُړًواىې جګړې په شختو شٌتو نې د آىٍان  د ةرىٌَ  ښار په  ًوه عٌصوي نورُۍ نې  زًږًدىى ۴۹۱ٌزه  په نال 

ناىه   ۱ٌم  ارجٌُِِا ته اُتلال شو او هيته ٌو  ۴۹۱ًًٌ؛ په دې نال  زٌا نورُۍ  هصپاٌُه  ته ٌهاجره شوه، ىه دې ځاًه په نال 

تٌر نړل؛ ٌا د ىٌصې زده نړې  د ارجٌُِِا په ښار  د كرطته  )نارډوةا( د ناتوىٌم  ىه  اشٌيي په ښووُځي  نې تر الشه نړې، 

 ىهه  څِګه  چې هٌيه  وه چې ډًر ژر  ةه د روٌَ  ناتوىٌم ډىې  ًو غړې  وګرځً .

ه  شاعت څخه  زًاة وخت  د ناتوىٌم دًَ زده نړى ته ورناوه او په زًاتره دًِي غوُډو نې ٌې ةرخه  هر ه ورځ ٌې  ىه ًو

اخٌصته؛ په دوىس نيِۍ  نې ٌې  د روٌَ ناتوىٌم د پادري نٌدو خوب وىٌده، ٌاخپو ځان د عٌصوًت ىپاره  په ةشپړه 

او ُږدې  اووه ناىه ٌخهې  هغه څوٌره  ښه ورځ وه چې  د   توګه  ځاُګړى نړ؛ اهلل تعاىى  جو جالىه زٌا احٍلاُه هيې ځيې ىٌدې

اهلل تعاىى جو جالىه په فضو راته  د كرآن نرًً  د هصپاُوي ژةې  د ژةاړې ًوه ُصخه  په الس راغيه، زٌا پالر  د دې  ُصخې پر 

او ةٌا ةه  پخپيو ٌعاٌيو  په  ٌطاىعې  ٌُونه  وُهړه ، ځهه چې د هغه دا فهر و چې د دې شره ةه  د ًو پراخه ُظر  خاوُد شً

غوره ډول پوه شً ؛ هغه د اىهي نالم  ىه هغې اغٌزې  ختر ُه  و  چې زٌا په فهر نې ًې  جوُګړه جوړوىه . نيه چې  ٌې دا نتاب  

توګه  ًعِې كرآن  نرًً  پراٌُصته ، ُو دا ٌهال  زه  روٌَ ناتوىٌم  عٌصوي وم  او نيه چې ٌې دا نتاب ةِد نړ،  ُو  په ةشپړه

 ٌې اشالم كتول نړى وو.

ښهاره ختره ده چې د كرآن نرًً  ىه ٌطاىعې  ٌخهې  زٌا راًه د اشال م په اړه ښه ُه وه، ٌا ًواځې  د پيُِې ىپاره دا نتاب 

وىوشت، هغه ٌې  په شپهه شترګه پراٌُصت او د كرآن نرًً  شورة ٌې وىوشت ، زٌا  ىه دې څخه دا تٍه نٌده ،  چې په دې 

وًروُهې  تٌروتِه  ًعِې شپهوُهې نيٌٍې ، وهٍوُه  او د تضاد په اړه  ُظرًاة وي؛ ُو زٌا په زړه نې تعصب و و  خو  نې ةه 

زه  چې دا ٌهال ځوان وم ، ُو دا تعصب دوٌره شخت ُه و. په پٌو نې ٌې  په زړه نې وًره ، ةٌا شوق او په پاى  نې حق ته  

ُد نې ًوه غوره شٌته راغيه  چې په هغې نې راته اهلل تعاىى جو جالىه هداًت ونړ.د ىتٌم وًيو درد پٌدا شو، ةٌا زٌا  په ژو

شم پرځاى راته ةاور  و،  د تٌارو پر ځاى رڼا او د عٌصوًت  پر ځاى ٌې اشالم په ةرخه شو. د كرآن نرًً  په ٌتارنو پاڼو نې 

ٌې   ىه ٌِځه  والړل، اهلل تعاىى د خپو هداًت رڼا ته راته د َوىو شتوُزو حو   په  ُظر شو، د اړتٌاو ةشپړواىى او شهوُه  

دوٌره ٌاًيه نړم ، چې هٌڅ په تهيٌف ُه شوم او پخپيه خوښه ٌې ورته د تصيٌٍۍ  شرٌٍَ نړ او هره ختره زٌا ىپاره څرګِده 

اىى جو جالىه شوه او اوس زه د هرې  خترې  اصيي ٌوخه  هً پٌژُدالى شً، تر دې چې د خپو ځان  ناًِاتو او د اهلل تع

پٌژُدګيوي  هً   را په ةرخه  شوه . زٌا ډًر شخت احصاس و ، چې  تر َوىو ٌاته ډًرو كدرٌِو ښووُهو دونه رانړې ده، د 
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هغوى خترې  ةې  ةِصُه  او درواغجِې وې ، اګر  نه ُوٌوړي  ىه دې څخه  ختر وو ًا ُه،  زٌا د علاًدو او ُظرًاتو  ُړۍ په ًوه 

وه  او پر َوىو تصوراتو ٌې  د دوًً ځو ىپاره ُظر واچوو، خو اوس ٌې زړه  د ترًخواىي  پرځا ى ىه شٌته نې  وًجاړه ش

 خوښۍ  څخه ٌاالٌال دى ،  چې په پاى نې ٌې خپو رب تر الشه نړ.

ب الهو وم . زه  اوس په ډًره عاجزئ   د هغه ةې پاى فضو  شهر ادانوم  د ده ىه ٌرشتې  پرته   تو د ُاپوهۍ  او حٍاكت په درًا 

ٌا په خوښۍ  خيم شٍدشتي ىه  خپيو  جذةو ختر نړل ، خپيو ٌيګرو، ٌور او پالر  او ښووُهو ته  ٌې هً  د دې  غوره  ٌتاع  

په اړه ووًو .  ٌا غوښتو چې  هرڅوک  د رښتٌِوىۍ  څخه ختر شي ، د ُاپوهۍ او ىه تعصب څخه پاک او زٌا په څٌر  

د دوى چاپٌره د تعصب  ًوه پٌاوړې  نال په ُظر راغيه  ٌا د رښتٌِوىۍ او د دوى  ترٌِځ  ًو  خوشحاىي ور په ةرخه شي.  ٌا ته

شتر دًوال خِډ وىٌده. ٌا د دوى دا دًوال ُه شو ړُګوالى، ځهه  چې دا دًوال د دوى  په زړوُو نې پروة و. د دو ى زړوُه ىه 

ٍوُه وشول ، خو د دې  خيهو پر ُاپوهۍ پوه ُه شوم . زٌا دا تٌږو څخه جوړ شوي  ووٌاشره د ُفرة  شيوک نٌده،   پر ٌا  ظي

ًلٌَ وشو،  چې هداًت ًواځې  د اهلل تعاىى جو جالىه په الس نې دى  او هٍدا  ذاة هداًت نوُهى دى . څوٌره چې ٌې دًَ 

ةخښه، چې ًو ةې  شارې  زده نړ، هوٌره ٌې زړه د اهلل جو جالىه  ىه  شهر  څخه  ٌاالٌال شو.  هٍدې راته د اشالم ُعٍت راو

 دًَ دى .

ٌا د َوىو ادًاُو ٌلدس نتاةوُه  ىوشتيي  دي،  ٌا هٌڅ چٌرته  هغه شى  و ُه ٌوُدل ، چې په اشالم نې ٌې وٌوُد او هغه د 

دًَ ةشتړواىې دى . د هرًو ٌلدس نتاب  په ُصتت  كرآن نرًً  د شپوږٌۍ  په څٌر دى ،  خو  د ُورو ادًاُو د ٌلدس نتاةوُو  

رڼا د اور ىګٌت  د رڼا په څٌر  ده . زٌا نيم ةاور دى ،  چې هر څوک اىهي  نتاب ىوىي  او  د هغه  زړه  د  رښٌِوىۍ  د پاره  په 

ةشپړه توګه ةِد ُه وي،  هغه ةه ٌصيٍان شي ،  په د ې شرط  چې اهلل تعاىى جو جالىه ورته هداًت ونړي،  ُو د اشالم په ٌِيو 

 ته راووځي. ةه  ىه تٌارې  څخه رڼا

زٌا دعا ده  چې  اهلل تعاىى جو جالىه دى د حق ىُوُهو ته  هداًت ونړي ؛ د اشالم ځواک  د هغو خيهو  د غٌږې  اخٌصتو 

 ىپاره خالص وي  چې اهلل  تعاىى  ًې په اړه فرٌاًي:

 اًت ًٌٌنِتً  خٌر اٌتٍ اخرجت ىيَِاس                            شوره آل عٍران 

 تاشو غوره خيم ًاشت ، چې د خيهو  د اصالح  ىپاره  پٌدا شوي ًاشت (( ژةاړه: ))

 َول تعرًفوُه د هغه رب ىپاره دي ،چې د َوىو ناًِاتو ٌاىم  دى.

 )شٌف اىدًَ ډرک واىُر ٌوشګ  ــ اٌرًها(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــالم  ٌـــو وىې  غوره نړ؟(ٌأخذ)) اشــــ
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    اهلل رحمه خالص يونس محمد مولوي             
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 سٍه دن نه غواړې چې هادن راسسن هنړې ..ُو.....

دا ٌهاك غيې صون دو هغه هرحه په حٌساُخٌا سسن هنخو 

 اه هًې هًو:

 ُو څِګه؟

 دا چې حه ةه زٌا په دًَ هې.

 سخا دًَ څه دې؟

 اسالل

 دو زن...............

هغه چا حه په سپهه سخسګه ګورل چې په دپو داىق زن 

اًٍام ُه ىسى، حه د دپو ٌضس په هړاُرې په ادب اه 

احخسال درېږې، ىهه چې ىٍوُځ نوې، ُو ةٌا د دپو داىق 

 ء نوې؟ په هړاُرې هىې د اطاعج فسض ُه ادا

 اه هًې هًو: اهنځام ًې په ًون ُسٌه چونۍ هغورځ

 زن اسالل ُه پېژًُ.

 ژُې.ةاًر هًې پې

چې ٌا دې هرهسخه پاحې  ونه ٌضسام په دې هپوهېږ

 افهاره حه غاړن اًښې ٌا ةه ىه ٌِځه ًوسي.

 هغوو ةه څوک دتس نړى؟

 هو.....

 سٍه دن ، ةٌا راځه ُو

 څه؟

چې هادن پٌو نړه، ًو ىړ ٌساسً اه نيٍې دى چې حه ًې 

ةاًر ههاًې، اه څو ىٍړُي اصوك دى چې ةاًر د َوىو حس 

 هپوهېږې.ٌذه پسې 

زړن ًې حِګ صو، داسې هرحه ښهارن صون چې هغه د 

حېښخې الر ګورى، غوښخِې زًاحوى، اه داسې نارهُو 

ُه نوىه،  پاٌيسُه حه ًې رانضوى چې پسهم ًې هرحه هېڅ

دا َوىې سخړحٌاهې د څه ىپارن؟ اه د څه ىپارن حس دې 

ةسًرن صتس نوى؟ ةٌا ًې هرحه د زړن حِګۍ په حاىج نې 

 ههًو:

 په تېر پسې ...
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را نش نړل،  و حهپه څېس دې دپو ځا ګډې و صً دنوال

 اه چې څه ٌې دوښه هى هغه درةاُرې هنړل.

 و اه هًې هًو:اصخٌهغې په ةې پسهاًۍ سسن هىي ه

 نوالو صې.

 الړې ًې حېسې نړې اه زًاحه ًې نړن:

دو ةٌا ةه حه هغه ښځه هُه هًِې چې حاحه د ٌٌِې صسةج 

وُرهر دوراک درنوى، ةٌا ةه زن ًوازې اه ًوازې ًو د

ًً، ىهه د ٌېږې غوښه، ګورن ُو د ښځې اه ٌېږې د 

 دو.  غوښې حسٌِځ ډېس فسق

 په ګوُډه صو اه هًې هًو:

په دې ښار نې په سيګوُو  ٌا حه ُا اصِا ښځه ًې،

، په څو صېتو نې اعرال صوك، نړنساُو د اعرال حهً ه

سړى اه ښځې ههژك صوك، دو زن په دې حٌسام ًً چې زن 

 ُه صً نوالو.په حا هېڅ 

 ُجٍث اىيٌو په دِرا صون اه هًې هًو:

 زن دو په هٍرې دوصحاىه ًً نِه.

 هىې؟

څذه هره هره په  ځهه چې حه ىه ًو څٌسههُهي حٌوام 

 اُسام ةرىېږې.

 :ننړ ه ًېچغ

 ٌطيب دې څه دې؟

ظاىٍام اه كاحالم اُساُام ُه دى، سخا ٌاضي د ًو الرې 

زړهر اُسام  صهوهُهي د ٌاضي په څېس ةسېښي، زن ًو

غواړل، ًو اُسام...اًا د اُسام د نيٍې په ٌعِى 

 پوهېږې؟

د هغه په ُظس اُسام هغه ةِي ادل ٌذيوق دو چې ةسًخوُه 

ىسى، نوالو صي هجِګٌږى اه ةسًٍَ صي، چې څه 

غواړى حس سسن ًې نړى، ٌړى هنړى اه غٌٍِخوُه حس 

السه نړى، هغه صعارهُه اه چغې پورحه نړى چې د هغه 

اه رئٌسام ًې پورحه نوى، د هس رُګ، علٌرې ٌضسام 

ښځه ةٌا ىه  ةٌا دا دو اه جِس د ښځو دوُرهُه هاديي،

 هغه څه غواړى.

په داسې حاك نې چې ُجٍث اىيٌو هرحه راُژدې نېرن، په 

 الس نې ًې د صسةج ًو جال ه، هرحه ًې ههًو:

 صخه. حوپٌس رښخٌا هً چې د اُسام اه حٌوام حس ٌِځ

 هغه ههًو:

 يم پوهېږى چې زن څوک ًً؟َوك د

ديم دو ًا ىه حا هېسن ىسى اه ًا سخا د ىښهس غړى دى، 

ىه هٍرې اٌيه حه هس هغه څه اهرې چې سخا غسهر ًې 

 ٌِي.

 اه هرحه ًې ههًو: ههٌُوى ىه غوښِو هىو ًې نيهه

 ىه ٌا څه غواړې؟

دا چې زٌوږ ٌالكاة د ًوې علېرې حس سٌورى الُرې 

ې ځوانٍَ ديم ًې ةې چ هغه ُاسٍه علٌرن  ُه هى،

 هزىو حه ىه ٌاحې هرنوىو هرهسخه َاني.

 ُجٍث اىيٌو! زن ىه حاسسن ٌېِه ىسل.

دو ٌوږ ةه حس هغه هدخه ُه ًو ځاو نٌږه څو پورې چې حا 

د دې نيٍې صاهرى ُه هى هرنړې چې ال إهلل إال اهلل هأم 

 ٌحٍرا رسوك اهلل صيى اهلل عيٌه هسيً

ول، څه چې هاًې زن ًې ىه دې نتيه چې زن درسسن ٌېِه ن

 حس سسن نول.
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 نيٍه طٌته ههاًه.

نيه چې هغه نيٍه طٌته ههًيه، ةٌا هرحه ُجٍث اىيٌو 

 ههًو:

 هً ٌِعه نړې.  حه ةاًر دپو پيوًام ىه هژُو اه ىوٍَارۍ

 دا نار ةه هً هنړل.

زن پوهېږل چې حاسې هږى، اه سخړى ًاسج، دوراک، 

اُصاف هالړه ښځو اه اٌٌِج حه اړحٌا ىسئ، ُو ةٌا په 

كواٌُِو عٍو هنړئ، سخاسې ةسو ةاًر د دې ستب ُه 

صي چې ىه حاسې د هحضٌاُو ًون ډىه جوړن نړى، د 

هحضٌاُو چار چيِر اُسام نسنې اه حضرد 

رانضوى، اه ةٌا په نې د ُېهٍسغۍ هېڅ ةوو ُه صي   حه

 ٌوُرك نېراو.

 هغه ههًو:

 سخا دتسه څوٌسن حٌسام نړو ًً.

هړ ًې، د ٌاڼۍ سسن ُژدې ًو فلٌه  ةٌا ُو حه د احخسال

عاىً دو چې ٌوىوى عتر اىسازق ُوٌٌږى، هالړ صه هغه 

راهىه، د هغه سسن ةاًر دهن صاهرام هً هى، اه ٌوږ ةه 

 هادن هنړه.

هغه ًو څه په حضوًش نې صو، ًو دوا ةو دوا ًې نخو 

اه ُه پوهېرن چې څه هنړى، ُجٍث اىيٌو ىه دپيه نُه 

 ِه ًې هاغوسخه اه هًې هًو:پاڅېرن، دپيه حورن چپ

 حه اُخظار ه نړن ، زن ًې سٍرسخي راهىً.

 په ګوحه ًې اصارن هنړن اه هًې هًو:

پال نون ګورن، د حېښخې ٌعِى دا دن چې زن ةه ىه ښارن د 

 هًِو حٍال جوړ نړل.

 په رَوُهي ُظس ًې هر هنخو اه هًې هًو:

 غيى نېِه.

*** 

اىيٌو هىٌرن د كوٌوك ديهو ُجٍث  څو هرځې هرهسخه اه

په ًون پسحٌٍِه ةګۍ نې سپسن دن اه دهن اسوُه ًې  چې 

رانضو، څِګ نې ًې ًو پوځي افسس رهام ه، اه د الرې په 

اهږده نې هرحه ديهو ٌذه پسېښودن، چٌِاًي كوٌاُرام 

ه، دو حس څو چې د هادن راز ُه ه څسګِر  وهرسسن هادن نړ

حس  ُه ه، صوو، په كوٌوك نې د هغې هادن دهٌسن اساُه نار

، دو نه ةييه هغه هدخه ديهو رَيه، ٌَج ذاحې اه ةر ذاحې ًې

چسحه چٌِاًي كوٌاُرام په زهر ةٌوىې هن ُو ةٌا ةه ًې هرحه 

عزرهُه ىُوك، دو ىهه څسُګه چې ښهارن نېرن هغې په 

اصغاىګسه ځام دسڅ نړو ه، اه دپو نوژدم ٌصطفى ٌساد 

سن حييې هن، ىه حضسة حه ًې اُهار نړو ه، د ةسًاىٌو د ډىې س

هٍرې نتيه په هس ځاو نې د هغې په اړن دتسې نېرې، اه 

هېچا هً د هغه الٌو پوښخِه هُه نړن چې ىه نتيه ًې د څه 

ٌودې ىپارن په كوٌوك نې هژُې هدرېرې، د ُجٍث اىيٌو 

رُګ دساةه اه هغه ُورن هً د اضطساب ښهار صون، هغه ةه د 

حخسال په سخسګه هرحه چٌِاًاُو په ډىو نې راڅسګِرېرن اه د ا

نخو نېرك، هٍرا عيج ه چې د هالًج ښځې اه ُارًِه ًې په 

 حٌساُخٌا نې اچوىي ه.

نيه چې اُلالةٌام په ىٍړى ځو ةسًاىي صوك، اه د دواجه ٌُاز 

په ٌضسۍ ًې په ناصغس نې حهوٌج جوړ نړ، چٌِاًام ًې د 

ګواښ سسن ٌخ نړك، چٌِاًي ځوانوُو هً په حېښخه پٌو 

ٌال ةٌيو ځاًوُو حه هحښخېرك، د دې هنړ، اه ة

، حېښخه ىېهو صوې هن ُصٌب نې ارهٌجي حه كوٌاُرام 

ُجٍث اىيٌو ًې هً ىه ځاُه سسن ةوحيه، د كوٌوك ديهو ىه حګ 

هړاُرې د هٍرن سسن د حېښخې په حاك نې ىٌرىې هن، ديهو 

پسې ىعِخوُه هًو، ښځو پسې الړې حو نوىې، ځٌِې نوچٌِام 
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وك چې په ډةسه ًې ههًضخيه، اه ةٌا ىه حس دې ةسًرن زړهر ص

 هېسې راسخاُه صوك.

نيه چې د حانً اه رهساُو حس ٌِځ حړهم هصو، ُو رهسۍ 

اىوحهې، َاُهوُه اه زغسهاك ٌوَس را هرسېرك، هضعٌج 

ةرك صو، اُلالةٌام په صا صوك، د دهىج رئٌس اه ُور ىوړ 

پوړى ٌضسام هٌُوك صوك، اه په دې حوګه په دخٌځ حسنسخام 

 .هٌُوك صو ې اسالٌي ځٍهه اه اسالٌي ٌيجن

 ًون صپه هٍرغه كوٌاُرام هىٌرك چې ُجٍث اىيٌو ژاړى.

 ُجٍث اىيٌو! هىې ژاړې؟

 زن جګړن ةرن ګڼً اه هېسېږل. ديم هژك نٌږى، 

 ههًو:  هغه په دواصٌِۍ

زن څه هنړل، دهو ىه ٌوږ هژُې نوى، اه ٌوږ ىه دهو 

 څذه .

 ههًو:د هغې چې ىه سخسګو اهښهې ةهېرې 

ٌا غوښخو چې حه دپو ښار حه هالړ صې اه زن هً درسسن 

ًً، داسې ژهُر هنړه ىهه ُور اُسام چې په ُېهٍسغۍ 

 اه ډاډ سسن ژهُر نوى.

هغه سٍرسخي پون صو چې ُجٍث اىيٌو په غٌس ٌسخلٌٍه 

حوګه د چٌِاًاُو ىه دوا د هغې د هٌواد په اصغاك ٌُونه 

 ًې هرحه ههًو: ىسى، اه ةې ىه نول زړن سوى اه عاطفې

ګساُې، دا د ىوًاُو چارې دى، زٌا په څېس ًو چا حه په 

دې اړن ةحد ُه ښاًي، ىښهس د ىوًاُو په اٌس دوځٌږى، 

هٍراسې هى، سٌاسج هېڅ ادالق ُه ىسى، نه  ېهس چېس

 په حله ه اه نه په ةاطو.

ةٌا ًې د دپو السي چٌيً دهد ههًسج، په داسې حاك 

 هرپورحه صو ههًو:ًې په ٌخ  ونې چې ىوږ

 ډېس زًاة سخړو ًً.

 صېته غيى صو اه ةٌا ًې ههًو:

غواړې كوٌوك حه هالړن صې؟ هيخه اهس اراٌي دن، 

اُلالةٌام هً غيي صوى دى، اه ٌوږ پسې ًو ځو ةٌا 

 هانٍَ صو.

 ههًو: ژم اُرازغٍ په هغې

هګسځً چې ٌا په نې   زن دو غواړل په هغه ځٍهه نې

 هېڅوک ُه پېژُي.

 رحه ًې ههًو:ه په ٌخ الس رانش نړ اههغه ًې 

 پوهېږل چې په حا څه حېسًږى.

 الس دې ىه ٌا ىېسې نړن.

 هىې؟

داسې احساسول چې السوُه دې د سړًو اه ښځو په 

 هًِو ىړىي دى.

 په حٌساُخٌا ًې ههًو:

زن په جګړن نې د ړهُر په څېس ًً، څه هنړه؟ د دې ىه پارن 

ىه پارن چې دوراک  پٌرا صوى ًو چې دوراک هنړه، اه د دې

هنړه، ةاًر هجِګٌږه، ههژك صو، اه حه زٌا ًې، زن سخا سسن 

 ٌٌِه نول ُجٍث اىيٌو!

 ةٌا ىږن صېته غيى صو، اه هًې هًو:

 ګورې؟ حه ٌاحه څِګه

 هغې هرحه په هٌجام سسن ههًو:

حه ةِرى ًې، ُارهغ ًې، په هس حاك، په عزاب ادخه 

 اُسام ًې.

 هغه ٌسم صو اه ةٌا ېې ههًو:

 زن په هٍرې دوصحاىه ًً.

 په حٌساُخٌا ًې هنخو:



 25     

 
 

 

 

 دا څِګه؟

 ځهه چې حه ٌاحه د دښٍَ په سخسګه ُه ګورې.

 دو هغې سٍرسخي ههًو:

 ةې صهه حه دښٍَ ًې.

 اه پٍ ًې ههًو: سخسګې ًې دړې صوې

 زٌا ُصٌب هٍرا دو.

ُجٍث اىيٌو په دِرا صون، هرُژدې صون اه هرحه ًې 

 ههًو:

 ړل ُو څِګه ةه هى؟نه زن ىه حا جراًي هغوا

 چغه نړن: صو اه  هغه حٌسام

 څه ؟

 ٌطيب طالق.

 هىې؟

 ځهه چې حه ٌسيٍام ُه ًې.

اًا هېس دې صوك، ٌا هس هغه څه هنړك چې هغه عاىً 

 هغوښخو.

 دو حه د نفاره په صف نې جِګېږې.

زن ىه دې پسحه په ُور هېڅ ُه پوهېږل چې زن په پوځ نې ًو 

 سسحېسو ًً.

 اه هًې هًو: ههادًواك ًې په سوک ههةٌا ًې چغه نړن، 

 پوځٌام اهلل ُه پېژُي.

 ُو ٌوږ هىې نوښښ ُه نوه چې هغه هپېژُو؟

 په ٌيِډه ًې هىي هغورځوك اه هًې هًو:

 ُو څه ارزښج ىسى؟

 دا چې د ُېهٍسغۍ الر هپېژُو.

آهــ، نافسام ٌٌيٌوُوُو حه رسٌږى، هغوو ىه ٌسيٍاُاُو 

نه ُه ُو ٌوږ ةه ةې زًاة دى، په دې پوهه صه ګورن، 

 ګُې ځورېږه.

 دوىې ًې هچې نړې اه هًې هًو:

 نه زن هالړ صً...

ال ًې دتسن ُه هن پورن نړې چې ُجٍث اىيٌو هرُژدې صون 

 اه هرحه ًې ههًو:

زن سخا سسن ٌٌِه نول، دو نه حه زٌا د ٌيج د ًو ةچي په 

هژىو نې هً ستب صوې ُو زن سخا سسن ًون صٌته هً ُه 

 پاحې نٌږل.

ساُې حه اراٌه صه، زٌا د اهسِي جِګ سسن هېڅ نار ُه ګ

صخه، زن اهس د انٍاالحي ٌواده په څار ٌلسر ًً، اهس 

نار د چٌِاًاُو په الس نې ُه دو، رهساُو د هس څه 

 هاګي په الس نې ادٌسخي دى.

ةٌا په ٌيِډه سسن په دتسه نې ةيې دوا حه هالړ اه هًې 

 هًو:

م هً صخه چې ځاُوُه ُو دىخه دو ډېس داسې حسنسخاٌُا

ًې په صٌطام دسڅ نړى دى، دهو هً هژُې نوى، اه د 

دپيو هٌوادهاىو په حق نې حس َوىو ُاهړن جساًً حس سسن 

 نوى، حه ُو ُه ًې دتسن؟

هغې دپيې سخسګې په ةاىښج نې دښې نړې اه په ژړا 

 صون.

  

 ُور ةٌا...
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 سيکولرېزم! مذهبي

دم، زده کړه ٌکظر وم چې انرًکې ته الړم، هلته واوش

نې وکړه، نظر طوم، دىده نې ونوىدله، د انرًکاًي 

په صفت په ًوه باىک کې په کار بوخت طوم.. په باىک 

کې زه ًوازًيى نصلهان وم. ىور َول عٌصاًان او 

ًهودان وو. زنا اشالنٌت هم ًوازې د اشيادو له نخې 

وى په څېر وم. نوږ َول و، ىور زه هم کٍ نٍ د د

انرًکاًان وو او دًيي نصاًل هېڅ نطرح ىه وو او ىه 

زنا له کړو وړو دوى ته زنا نصلهاىي ښکارېده، خو په 

 !اشيادو کې ًې لٌدلي وو چې زه نصلهان ًم
نا ځان افغان ىه باله، وًل نې انرًکې کې لوى طوم، د 

دې ځاى تذکره لرم او د انرًکاًي په صفت په دىده 

ًاداوه او وًاړ « افغاىٌت»خت ًم. خو پالر به نې تل بو

به ًې پرې کاوه، تر دې حده به ًې ډېر تکراراوه چې آخر 

 !به ًې شتړي کړو
د افغان جهاد پر نهال به نې پالر له روغتوىه افغان 

َپي نجاهدًو راوشتل او په کور کې به ًې ځاى 

ورکاوه. نوږ درې کوَې لرلې، هغه به دوه َپٌاىو ته 

تظې کړې او په ًوه کوَه کې به نوږ َول اوشېدو، چې 

دا کار به زنوږ د خواطٌيۍ النل ګرځېده، نګر پالر به 

تل وًلې چې نوږ افغاىان ًو او باًد د وطو په غم کې 

زه د افغاىٌت او اشالنٌت په نعيا !څه ىا څه طرًک طو

هغه وخت کې پوه طوم، چې په بېيک کې به ًهودي او 

اىو په ځٌيو بې نعيا پوښتيو آزارولم. عٌصاًي انرًکاً

کله به ًې راته وًلې چې ته خو نصلهان ًې او کله 

افغان، په داشې حال کې چې زه هم د دوى په څېر 

انرًکاًي وم، خو دوى غوښتل په دغو الفاظو نا 

وځوروي او راته ښکاره کړي چې زه له دوى ىه بېل شړى 

 !ًم، له افغاىصتان ىه ًم او نصلهان ًم
الر به نې تل راته وًل چې ته افغان ًې، باًد پ

افغاىصتان ته الړ طې او وطو ته خدنت وکړې.. نا هم 

داشې احصاس کاوه چې باًد اصلي وطو ته الړ طم او 

ًوه نوده هلته واوشم. پالر نې عصکري دوره تېره کړې 

او وطو ته ًې خدنت کړى و، نا هم وًل چې باًد 

غاىصتان کې وخت تېر دعصکري دورې په اىدازه به اف

 .کړم
راغلم افغاىصان ته او په ًوه طخصي باىک کې په دىده 

بوخت طوم.. دوه کاله وروشته بېرته انرًکا ته الړم. 

 پالر راىه پوښتيه وکړه چې ولې بېرته راغلې؟
نا ورته کړه: د عصکري دورې په اىدازه وخت نې تېر 

 .کړ

 ته خو تر اوڅه په دې خبرو پوه ىه طوې؟ -

 .څيګه؟ خو خدنت نې وکړ او بېرته راغلم -
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ته باًد انرًکا هېره کړې، افغاىصتان دې وطو دى،  -

باًد ههاغلته واوشېږې او خپلو خلکو ته خدنت 

 !وکړې

 .ښه بېرته ځم -
بېرته وطو ته راغلم. دلته په ًوه باىک کې رًٌس طوم. 

څه نوده وروشته د پالر د ىاروغۍ خبر راغى. پوښتيې 

م. پالر نې راته وًلې چې زه ىاروغ ًم او ته ًې ورغل

خپل جصد باًد اصلي ځاى ته ورشوم، زه باًد 

 !افغاىصتان ته الړ طم او ههلته خښ طم
زه ًې له ډاکُراىو شره وغږېدم او ورته نې ووًل چې 

دى افغاىصتان ته د تلو ارناىجو دى، غواړي خپل 

اصلي وطو کې خښ طي او دا هٌله ًې باًد حتهي 

 ..ي، ىو تاشې ًې ژر عالج وکړئترشره ط
ډاکُراىو هو وکړل، خو په زړوىو کې ًې بل څه تېرېدل، 

دوى ىه غوښتل چې د ًوه نصلهان هٌله تر شره طي.. 

دوى وًلې چې باًد ههدلته نړ طي او ههدلته خښ 

طي! ىو عالج ًې قصدي ځيډاوه. څه نوده وروشته د 

ال ډېر  پالر وړه ىاروغي په شرطان بدله طوه او نرګ ته

ليډ طو، خو ډاکُراىو بٌا هم په اخالص عالج ىه کاوه او 

 !ىه ًې غوښتل چې جصد ًې افغاىصتان ته ورشېږي
وخت تېرېده.. زه هم افغاىصتان ته راغلم او په کار 

بوخت طوم.. ًوه روځ په باىک کې په دىده بوخت وم. 

َلٌفون وطرىګېده، کتل نې چې له انرًکې زىګ 

ړي نې د پالر د وفات دردىاک خبر راغلى.. د کورىۍ غ

 !راکړ او وًل ًې چې ځان ژر راورشوه

د پالر دا هٌله چې وطو کې خښ طي، تر شره ىه طوه، 

 .بلکې انرًکې کې خښ طو
دا هغه څه وو چې پر نا تجربه طول، ًو داشې څوک چې 

له انرًکاًاىو شره په کړو وړو کې هېڅ توپٌر ىه لري، 

نصلهان دى او په اشيادو کې ًوازې ىوم ًې د افغان او 

ًې دًو له دوى شره نختلف دى! دوى که څه هم د 

شٌکولرېزم ىارې پورته کوي، خو زړوىه ًې له دًيي 

عقدو ډک دي، دوى ىه غواړي چې ًو نصلهان دې آرام 

 .وي او ًوه وړه هٌله هم تر شره طي
انرًکاًي د ژوىد تجربه ده. -پورتيۍ کٌڅه د ًوه افغان

چې په انرًکا کې شٌکولرېزم دى او دًو د نوږ دا اورو 

دوشتۍ او دښهيۍ اشاس ىه طي ګرځېدالى، خو له 

اشالم او نصلهاىاىو شره دوى دونره عقده لري چې د ًو 

بوډا نصلهاىان د ًوې وړې هٌلې د ترشره کېدو نخه 

ىٌصي او ًو څوک چې تض په ىانه نصلهان او افغان 

 دى، په خپل اعتقاد ًې ځوروي

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ نِوْ أَفْوَاهِهِمْ “لى فرناًي: خداى تعا

 ”وَنَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَکْبَر
دوى په خولې خپله کٌيه ښکاره کوي او په زړه کې ًې 

 .ډېره ده تر دې
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په افغاُطتان د اعغاىګسو د ًسغو او د افغان وىص 

جهاد ىه تِهي ةيوغ تېس او غٍس ًې ىه ًوې ىطٌشې په 

زًاتېرو ضسه پاده ةيوغ ته ورضېر، په دې دوٌسه ٌوده 

نې تور او ضپٌَ ٌػيوم، حق او ةاطو څسګِر او د 

جګړې د طسفٌِو د طسفرارۍ غيتوُه او ٌودې 

ٌڅ هً پٍ ُه دي روښاُه عوې، ىه دې وروضته ُور ه

پاتې، او ُه ًې څوک پُوالى عي، حتى چې د اعذاصو 

ٌُتوُه او اهراف هً په ډاګه عول، او هغه څوک ډًس ژر 

رضوا نٌږي، چې په حلٌلت نې ًو څه؛ دو ځان ًې په 

 ةو غالف نې راُغښتى وي.

په هٌواد نې د دپيوانۍ اتالن هً ىهه د ضتورو په څٌس 

او ٌشدوران َوىو وځيٌرل، او د پسدًو غالٌان 

وپېژُرل، دو دوښٍَ دپيو ٌشدوراُو ته ٌساتب او 

درجې ورنړې وې، چې ځٌِې ًې زًاة او ځٌِې ُور ًې 

نې حاٌر نسزى تس  ًو څه نً ةاوري وو، په ىوٌړي پړاو

َوىو ٌذهښ و، هغه چې په ظاهسه ًې د واک په 

نېِاوه، او د هغه په واضطه ًې په افغاُطتان  ګرۍ 

 ته د رضېرو پس الر ضفس پٌو نړ.نې دپيو ٌودو 

د نسزي دًارىص نيِه دوره پاى ته رضٌږي، او دا ىه 

دې نتيه ُه چې د هغه په درٌت نې ةه نٍښت راغيى 

وي، ةيهې ىه دې نتيه چې اعغاىګسان غواړي، د 

تودې وًِې ًو ٌشدور رادٌذه نړي، څو ًو ځو ةٌا د 

دپو ةادار په درٌت نې ځان فِا نووُهي درٌتوُه 

ضسه نړي، په حلٌلت نې د الضپوڅو دغه ادىون  تس

ةرىون د افغاُاُو د غوىوىو دضٌطې ته دوام ورنول 

 دي، او ةص.

نيه چې په دوه زره او ىوٌړي زېږدًش نال نې د اٌسًها 

په ٌغسۍ نفسي ځوانوُو پس افغاُطتان ةسًر ونړ، ُو 

ًو ىه عػاروُو ًې په افغاُطتان نې د دًٍونساضۍ 

ةه په دپيو َوىو څسګِروُو نې په  پيې نول و، هغوى

دې ٌَِګار ناوه، او دا دتسه ةه ًې په دورا عرّ او ٌرّ 

ضسه نوىه چې په افغاُطتان نې ةه د ُړۍ د ُورو 

هٌوادوُو په څٌس په حلٌلي ٌػِى دًٍونساضي پيې او 

 دغه هٌواد ةه د ُورو ضٌال نړي.

اعغاىګسو د هٌواد د ٌغس د َانيو ىپاره َوىُانِې د 

دًٍونساضۍ ًو اصو ةاىه او ىه دې پسته په ُورو الرو 

د ٌغساُو راتګ ًې د ډةسًَ غصس ُښه، د وروضته 

پاتې واىي غيت، دًهتاتوري، وحغت او غٌس 

غادالُه ةاىه، دو وٌو ىٌرل چې د وارداتي 

دًٍونساضۍ دغه اصو هً په افغاُطتان نې د 

واردووُهو ىذوا تس پښو الُرې او په داضې ًو 

 مخکښ مزدور
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ةسديٌم ادته عو، چې د دًٍونساضۍ ٌػتلرًَ پسې 

 ىػِت واًي.

وٌو ىٌرل چې ُژدې عپږ ٌٌاعتې ٌذهې په 

افغاُطتان نې تس ضسه عوې َوىُانِې داضې ًوې 

ٌسحيې ته ورضېرې چې ُه دو َوىُانِې ةيالى عي، 

ى چې ُه دو ُه وىطي او ُه ةې پسې، او هغه په دې ٌػِ

پهې َوىو افغاُاُو ةسده وادٌطته، ُه پهې وىص 

رًښتٌِى ګډون ونړ، او ُه په ازاداُه توګه تس ضسه 

 عوې.

د هغو نطاُو ىپاره چې د ةهسٌُاُو ىذوا د افغاُطتان 

په اعغال ةاوري دي، او په وړاُرې ًې ٌتارزه نوي، 

ًا ىږ تس ىږه په دې غلٌره دي چې وطَ د افغاُاُو ىه 

وتيى، او پسېهړې ًې پسدي نوي، دا ىه پذوا الضه 

څذه ٌِيې دتسه وه، چې اُتذاةاة ُه ُتٌجه ورنوالى 

عي، او ُه په هٌواد نې د دردُاک حاىت د درد درٌو 

دي، ةيهې د تو ىپاره ًې اغالُوىه چې ًواځٌِى حو 

ىه هٌواده د ًسغيګسو وتو، او ةٌا دا پسېهړه افغان 

د چا پطې   وىص ته ضپارل چې څوک ٌغس نوي،

رواٌُږي، او نوم ډول حهوٌت د ځان ىپاره غوره 

 ةوىي.

دو اوس چې ًسغيګسو په وچ زور، پوره ضپٌَ 

ضتسګۍ، د پٌطې او وضيې په اړٌوُو په افغاُطتان 

نې د َوىُانِو ډراٌه پٌو او دغه صحِې ًې ًو د ةو 

پطې وچيوىې، او ال رواُه ده، دا جوته عوه، چې 

َانه، ةيهې اٌسًها د دپو افغان وىص دپو ٌغس ُه 

ضسضپارىي غالم په ىُه نې وه، او دا ًې ازٌوًو چې 

د ٌشدورۍ ىپاره ًې څوک غوره، او څوک ًې په ګُه 

 دى.

د اٌسًها د غوراوي پسوضه تس دوه تِو ٌحروده عوه، 

دو په دې دواړو نې هً د اُتذاب غٍو دوٌسه اوږد 

عو، چې ىه ديهو هٌس عول، ګُوُهى څوک او 

هى څوک دى؟ ةيهې د هغوى په زغً د دپو ةاًيوُ

ٌيت د ضسُوعت د َانيو چو ورڅذه هٌس عو، په 

حلٌلت نې ثاةته عوه، او غٍالً ٌو وىٌرل چې د 

هٌواد ضسُوعت َانوُهي ةو څوک عول، په هغه 

ځاى نې چې په نار وه ًو افغان رول اداء نړي، ًو 

اٌسًهاًي اداء نړ، او هٌڅوک پٌرا ُه عو چې په 

 ًې غږ پورته نړي. وړاُرې

اوس پوښتِه دا ده چې د دغو دوه تِو تس ٌِځ اٌسًها 

او په َوىه نې َوىو ةهسٌُو ًسغيګسو ته ٌحتوب څوک 

غالٌۍ   دى؟ دغه پوښتِه د ًادو دواړو په اصطالح د

ىپاره د ٌذهښو ناُرًراُو پيوًان ٌلاةو ىورى 

ٌالٌته ةوىي، دو هغه ډىه ديم چې ځاُوُه ازاد 

ډًسه ةسًره پذواُى جِګطاالر او د عس او  ةوىي ةٌا تس

فطاد د دورې پېژُرل عوې څٌسه غتراهلل چا چې د 

افغاُطتان په اعغال نې د ةهسٌُاُو ضسه ٌطتلٌٍه 

ٌسضته ونړه، ٌالٌته ةوىي، او د غسةي افهارو 

 درىودوُهى ا عسف غِي ُطتتاً غوره ةوىي.

اصالً دو دغو دواړو د دپو ژوُر ًوه اوږده ةسده د 

ضتػٍارچٌاُو د الس الُرې او په روزُه نې تېسه ا

نړې، ةٌا ًې ًوه ةسده د هغوى په درٌت نې تېسه 

نړې، او د درٌت دورې ته ال اوس هً دوام ورنوي، 
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دو طتٌػي ده چې دواړه ةه د ةادار په وړاُرې ضسه 

 توپٌس ىسي، ًو ةه تس ةو ډًس ٌلسّب او ُژدې وي.

د ىګٌرو راهٌطې تس نوٌه حره چې د َوىُانِو د هوا 

او ةٌا تس ةرُاٌۍ او رضواًۍ پورې حاالة زٌا ىه 

ُظسه تٌس عوي، ُو ٌا ةٌا ىه ًو جال اړخ څذه څارىي، 

او ارزوىي دي، او زه په دې ةاور ًً چې اٌسًها او 

ٌيګسو ًې په افغاُطتان نې د ذهِوُو د تطذٌس ىپاره 

 نار پٌو نړى.

اهٌطې هطې دو د اضالم دوښٍِان ىه نيوُو نيوُو ر

په ُړًواىه نچه الس په نار عوي، د اضالم او اضالٌي 

اٌت پس ضر دضٌطې جوړوي، او په ځاُګړې توګه ىه 

دپو دًَ او ٌيي اكرارو څذه د اضالٌي اٌت د ځوان 

نهول د اړوىو ىپاره ىه ډول ډول حسةو نار اديي، چې د 

اضالٌي ُړۍ د ًو غړي په توګه دغه چاره په 

ىسي، دو ىه دې نتيه چې افغاُطتان نې هً دوام 

افغان ٌيت د تارًخ په اوږدو نې ىه دپو دًَ څذه 

دفاع نووُهى پاتې عوى، او په اضاُۍ ُه 

تطذٌسًروُهى دى، دوښٍَ هً دې ىور ته توجه 

زًاته نړې، او پوځي ًسغو ضسه ًې وښودىه چې ىه دې 

ةې وزىه دو راضذې غلٌرې هٌواد ضسه څوٌسه ژوره 

 دوښٍِي ىسي.

د اُتذاةاتو جسًان پٌيول، په هغې نې هٌواد نې 

ىوٌړى تظ په ُاٌه ٌزهتي څٌسو ته ځاى ورنول، 

هغوى ىه نسښې غورځول، او ضوچه غٌس اضالٌي او 

غٌس ٌيي فهس درىودوُهي را ٌخ ته نول د دې 

څسګِروُه نوي، چې دوښٍَ د افغاُاُو ضسه ىوةه ُه، 

ةيهې پس هغوى ىوةې نوي، هٍاغه پوښتِه چې په 

ې پاتې دوه ُوٌاُراُو نې نوم ًو ٌذهښ غالٌۍ ن

دى؟ زه د ُورو په دالف اعسف غِي تس غتراهلل 

 وړاُرې ةوىً.

د اعسف غِي راٌذته نول، او ةٌا هغه ته د 

افغاُطتان د واک ضپارىو پسوګسام اوضِى ُه، ةيهې 

 دًارىص ناىه ٌذهې جوړ عوى پالن دى:

هغه ٌهال چې اعسف غِي د ةَ په غوُډه نې ىه دپيو 

ةاداراُو غوښتِه نوىه چې په ُوي حهوٌت نې ورته 

 ځاى ورنړي.

هغه ٌهال چې د ٌاىٌې وزًس وَانو عو، او ةٌا د ًو ىړ 

رًاضت   ادتالفاتو په ةهاُه ىه دُرې ىسې او د ال زًاة

 ىپاره ًو ځو ةٌا غسب ته ةوتيو عو.

هغه ٌهال چې د دوه زره او ُهً ٌٌالدي نال په 

ه ةٌا افغاُطتان ته َوىُانِو نې د ګډون ىپار

راواضتول عو، دو د دپيو حسًفاُو په وړاُرې ًې ةٌا 

 ٌاته ودوړه، او ةادار ته هوٌسه ٌلتول ُه عو، ىهه ُور.

هغه ٌهال چې په افغاُطتان نې د پاتې نېرو اٌس 

ورته وعو، او په اصطالح ىه ةهسٌُاُو څذه افغاُاُو 

 ته د اٌٌِتي ٌطئوىٌتوُو د اُتلال د پسوضې ٌطئول

 وَانو عو.

هغه ٌهال چې ًوې ةهسُۍ ٌؤضطې ىذوا د ُړۍ د 

 ٌفهسًِو په ىطت نې ځاى ورنړل عو.

او ةاالدسه اٌسًها او ٌيګسي ًې د دپو روزىي عاګسد 

څذه د نار ادٌطتيو تس پوىو ورضېرل، او دغه ٌفهس 

ًې ضږ نال د پسدًو َوىُانِو پس ٌهال د وىطٍغسۍ 

 چونۍ ته ُوٌاُر نړ.
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تو څاروُهي واًي چې غتراهلل د اٌسًها نه څه هً د حاال

ضسه ډًس زًاة ُژدې دى، او هٍرا غتراهلل و، چې 

اٌسًها او ُورو ةهسٌُاُو ته ًې په َانِو نې د الضوهِې 

زٌٌِه ٌطاغره نړه، دو په دې ٌوده ُه چې د ًو 

ضپٌِاوې او د ةو ٌذاىفت عوى وي، ةيهې په دې 

زه ةاور  ٌوده چې د دوى تس ٌِځ درجه ةِري عوي وي،

 ىسم چې اعسف غِي ًې تس ضٌال وړاُرې دى.

اعسف غِي ته د ةهسٌُاُو او په ځاُګړې توګه د نيوُو په 

اوږدو نې ډًس نٍپاًَ وعو، هغه د ةهسٌُو رضٌِو ىذوا 

وضتاًو عو، ىٌهِې پسې وعوې، ٌسنې ورضسه وعوې، 

او هغه د ځواُاُو په ٌِځ نې د ًو اًډًال په توګه 

هغه ته دا ځو د ځواُې طتلې د راپورته نړاى عو، 

تطذٌس دُره ورضپارل عوې، چې اعسف غِي هً په 

 پوره ادالص دغه دُره تس ضسه نړه، او ال ًې پس ٌخ وړي.

دغه د غسب ىه ځاىې را اىوزول عوې ٌسغۍ په ډًس 

ٌهارة ضسه دپيه وظٌفه پس ٌخ وړي، او په افغاُطتان 

وږ ةاور نې د اعغاىګسو پښو نيهوىو ته الر پساٌُشي، ٌ

ىسو چې اعسف غِي ته ٌوكع په الس ورنول عوې، څو د 

افغان وىص په ٌِځ نې دپيې رًښې نيهې، او اړًهې 

پٌاوړې نړي، او د دپو ُړًوال عهسة څذه په ګُې 

ادٌطتِې ځٌِې پذواُي جِګ ضاالران او َول اوضِي 

 نً تجسةه ځواُان په ځان راٌاة نړي.

ىه دې څذه د اعغاىګسو ٌوده دا ده چې د افغاُطتان 

ضاده ىوحه ديم په دپو دې ٌشدور ښه ةاوري نړي، او 

ةٌا ورته د ناةو واک وضپاري، دغه )ٌفهس( ةه ةٌا 

داضې ًو ځاى ته رضٌرىى وى، چې د افغاُطتان ځٌِې 

ُادتسه ديم ةه ًې د ښه او ةرې پسېهړې توپٌس ُه نوي، 

وىي، چې اعسف غِي ًې نوي، په او هس هغه څه ةه ښه ة

دې توګه ةه اٌسًها او ٌتحرًَ ًې په اضاُۍ ضسه 

وتواٌُږي، چې ةې ىه نوم جرل او جِجال څذه د ًو 

ګوډاګي حهوٌت ىه الرې دپو َول هغه اهراف تس الضه 

 او َوىې ُلغې پيې نړي، چې غواړي ًې.

ضسه ىه دې چې د عٍاىي َيواىى غړي ةرُام غتراهلل د 

پس ضس ضودا نړى، او اوس ًې هً َوىو  افغان ٌيت

ګام پورته نوىو َُس وهيى دى، دو  دواوو ته د هس ډول 

هٍرا اوس چې د دًٍونساضۍ اصو َوىُانِې په ًوې 

ضتسې رضواًۍ ةرىې عوي، دا اعسف غِي دى چې په 

دورا ٌهارة ضسه ىه ًوې دوا اٌسًها ته په دپيه اداره 

اُص په الس نې د هغوى د دوښې ديهو د ُِوًطتيو چ

ورنوي، او ىه ةيې دوا د حلاًلو څذه د ُادتسه ځٌِو په 

او  زړوُو نې ځاى پٌرا نوي، حال دا چې د ده، د ضٌال 

 ضيف په پاىٌطٌو نې ًې هېڅ راز ةرىون ُه ىٌرل نٌږي.

ُو په هٍرې اضاس، ةاور نٌږي، ىه دې اٌيه چې اعسف 

غِي په َوىُانِو نې ٌذهښ اغالٌُږي، هغه واكػاً د 

ٌسًها ًو ٌذهښ ٌشدور هً دى، او ةاًر د دٌس تٍه ا

تسې وُه عي، عوُې ده چې ظاهساً او د ُفوس د ًوې 

ةسدې د تٌس اًطتيو په ٌوده ځٌِې پسٌذتګوُه وښودل 

عي، دو په ةرل نې ةه ًې اعغال په افغاُطتان نې 

رًښې ونړي، او هٌواد ةه د پسدًو په الضوُو نې 

 ًسغٍو او ٌطتػٍسه پاتې عي.

پاى
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 طً اهلل اىسحٍَ اىسحًٙة

 

  

 

 ضػٙراهلل ضػٙر نانړ ــ ناةو

 اٌارة اضالٌٗ افغاُطتام د نٖ ناك لًييٌ پْ چې نيْ

 ، راغٖ الُرې اعغاك هاك ُړۍ تس افغاُطتام هنړ، ضلٕط

 ىهْ ك، نړ عسهع فػاىٙتُْٕ پساخ نٖ افغاُطتام پْ غسةٙإُ

 ُٕع ٓس ىْ ضطحْ هاىْ ُړۍ پْ غطانس اٌس٘ها٘ٗ چې څِګْ

 افغاُطتام پْ ٘ې څِګ تس دې د ٌګس هه، ةسدٍَ تجٔٙشاتٕ

 ضسن اعغاك غسةٗ ىْ ، هرنړ زهر ًٓ تْ جګړې تتيٙغاتٗ نې

 زهر رضِٕٙ دارجٗ اه داديٗ نې افغاُطتام پْ ضً

 .نړى تطذٙس ذَٓ هىص ةاتٕر د دافغاُطتام څٕ تس هادٙطت

 د ٓغٕو د اه تطذٙسهىٕ داٍ٘ٗ د ٌيتُٕٕ د دٕ ځهْ

 جګړې غطهسى تس ىپارن ُٕٙىٕ د جګړې ىْ پستْ ٕٓٙادهُٕ

 دتسن ٌػيٌْٕ ،دا دن ٌؤثسن اه نار٘ګسن ډېسن جګړن تتيٙغاتې

 در  ضسښِرُٕ اه ٌصارفٕ ز٘اتٕ د جګړن پٕځٗ چې دن

 اعغاك غطهسى ُٕغْ ٓس هجٕد ةا دې د ٌګس دن، ىٕدهُهې

 د فتحې تتيٙغاتٗ چې هدت ٓغْ تس نٙراو پاتې ُغٗ داٍ٘ٗ

 . ُٕٙىٖ هو ُْ ځاو فتحې پٕځٗ

 ٘ا اه اهږدن ډېسن ةسغهص جګړې ُظاٌٗ د جګړن تتيٙغاتٖ دٕ

 ضسن حلاُٙت فهسى ىْ  دهال جګړې دې د ، دن پاتې تو

 حرن نٌْٕ تس جګړن دا چې ٌػِٖ دې پْ ٓغْ ىسى ارتتاط

 چې ضٍٙٗ ٓغْ ىسو؟ ضسن ځاُْ ىْ حلا٘ق څٌٕسن اه دن رښتِې

 دپيْ هګړى ضٍٕٙ ٓغْ د راغيٗ الُرې اثس تس جګړو دې د

 ٌػلٕىٙت اه اُطاُٙت غرك، د څٌٕسن جګړن دا چې پٕٓٙږو

 پْ ديهٕ د څٌٕسن پٙغإٌُْ دا اه ىسى ضسن ځاُْ ىْ پٙغإٌُْ

 . دې ګټْ

 پْ ٌغسۍ پْ اٌس٘ها د جګړن تتيغاتٗ صيٙتٗ غسةٗ چې َُ

 چې نٕى نٕعظ اه دن رهاُْ هړاُرې پْ ٌخ نٖ افغاُطتام

 اه راهىٗ الُرې ٌطتػٍسې تس جګړې تتيٙغاتٗ د افغاُطتام

 غسةٗ ىهْ هغٕىٕى اضٍاؤ پْ كٕإُِٙ ناذةٕ د افغاُام
 تس ُٕر داضې اه حلٕق ةغسى ازادى، ةٙام د ډٍٕ٘نساضٗ،

 . نړى جٕړ غالٌام ځام د افغاُام څٕ

 ځهْ ُٕ دى ز٘اة ٌفاد اه نً ٌصارف جګړې دې د داچې

 تْ طسف ٍٓرې تٕجْ ز٘اتْ نې افغاُطتام پْ اٌس٘ها٘إُ

 جګړن تتيٙغاتٗ پْ ٘ې ٌؤضٙطاة ضيګُْٕ پْ اه نړې
 ٌذتيفٕ پْ ژهُر د افغاُإُ د څٕ تس دى، نړى ٌصسهف

 نيتٕرى، اجتٍاغٗ، ضٙاضٗ، ٌزٓتٗ، دِ٘ٗ، ىهْ جٔتُٕٕ

 ُٕره داضٖ اه كٌٕٗ اكتصادى، تػيٍٙٗ، رهاُٗ،

 .هنړى نار ٌطيطو

 ُْ نار ةِٙادى تْ جګړې غطهسى  نې افغاُطتام پْ اٌس٘ها

 نړو، درٌت پٕرن ٘ې تْ جګړې تتيٙغاتٗ ٌګس نړو، دو

 هرځ ٕ٘ن چې پٕٓٙرك الپرې ٌذْ ىْ هار اٌس٘ها٘ام چې ځهْ

 ُٕ هځٗ، څذْ افغاُطتام ىْ ىحاظ پٕځٗ پْ ةْ هرځ ٕ٘ن ُْ

 نړو عسهع نار ةِٙادى دهٌسن جګړې تتيٙغاتٗ پْ ٘ې ځهْ

 جګړې غطهسى د ةا٘ر هرهضتْ ُْ عهطت ىْ دهى د چې

 راهړُې الضتْ جګړې دې د عې؛ ډنْ جګړن تتيٙغاتٖ پْ تغْ
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 چې دن تجسةْ عٕې پيې ٕ٘ن دا دى، ٌثتتې دٕرا ىپارن دهو د

 ښْ  ىپارن دهو د ٘ې نې ٕٓٙادهُٕ اضالٌٗ تػراد ٕ٘ پْ

 اضالٌٗ ضً نٙرهضسن پيٗ ىْ جګړې دې د هرنړېرن، ُتٙجْ

 ُٕٙىٖ، ُظال ډٍٕ٘نساټٙم ٕ٘ ٘ې ځاو اه تييٖ ٌِځ ىْ ُظال

 اضالٌٗ ٓيتْ ګړۍ دل تس  ةٙا چې  دن دا ًٓ ٘ې اثس رهښاُْ

 . راغيٖ دو ُْ ُظال

 ٌذِٕٙو جګړې تتيٙغاتٗ د

 د ًٓ نيْ اه غيتْ پْ پٕځ د نيْ ٌذِٕٙو جګړې پٕځٗ د

 ٓٙڅ پْ ةٙا جګړن تتيٙغاتٗ ٌګس ُٙطٗ صٕرة الرې ىْ ضٕىې

 تتيٙغاتٗ ،ٌګس ٌِٗ ُْ كٕة فٕځٖ اه ضٕىْ نې صٕرة

 د چې عتْ اٌهام در٘ره د نې هدت ٓغْ پْ ٕ٘ازې جګړې

 چې ځهْ راعٗ؛ الُرې غيتې تتيٙغاتٖ تس ىٕرى ٌلاةو

 نفسى، ًٓ ُْ اه ىسى ٌِځګړتٕب اضالٌٗ ُْ جګړن تتيٙغاتٖ

 ٌهسٌْ ٌهْ پْ هضيً غيْٙ اهلل صيٖ اهلل رضٕك چې هدت ٓغْ

 جګړن تتيٙغاتٖ ضس ٕ٘اځې پْ دالف پْ نفس اه عسک د نې

 صيٖ اهلل رضٕك ىْ نې جګړن دغْ پْ نفار ٌهې د نړن، پٙو

 اهلل رضٕك د ٘ې ٌغسام. عٕك تِګ ډېس څذْ هضيً غيْٙ اهلل

 اه دهو د څٕ تس راغيو تْ طاىب اةٕ تسن هضيً غيْٙ اهلل صيٖ

  هنړى ٌِځګړ٘تٕب تسٌِځ  هضيً غيْٙ اهلل صيٖ اهلل رضٕك د
 اه افهاره عسنٗ  د دهو د هضيً غيْٙ اهلل صيٖ اهلل رضٕك اه

 ًٓ طاىب اةٕ راهګسځٕى، څذْ ٌتارزې ىْ دالف پْ ُظس٘اتٕ

 اهلل صيٖ اهلل رضٕك غٕښتِْ دغْ نفاره د ٌٔسةاُۍ ډېسې پْ

 هضيً غيْٙ اهلل صيٖ اهلل رضٕك نړن، هړاُرې تْ هضيً غيْٙ

 دطسُانٕ ىْ دتٕكف جګړې تتيٙغاتٖ دغې د چٖ

 ٘ا هاهلل: )هفسٌا٘و   داضې ٘ې تْ تسن دپو ه دتس ښْ غٕاكتٕ

 ام غيٖ ٘طارو فٖ اىلٍس ه ٍِٖ٘ٙ فٖ هضػٕااىغٍص ىٕ غً

 (دهُْ آيم اه اهلل ٘ظٔسن حتٖ االٌسٌافػيت ٓزا اتسک

 پْ زٌا ىٍس نافسام نْ! تسن او هى اهلل پْ دې ٌې كطً:  ژةاړن

 دې د نٙږدى راتْ نې الس نٙڼ پْ زٌا ضپٕږٌۍ اه الس ښٗ

 ٘اٌې چې ُږدل پسې ٘ې ةْ ٓغْ تس ، پس٘ږدل نار دا زن چې ىپارن

 نې الرن دې پْ زن ٘ا اه نړى غاىب نفس پس  جالىْ جو اهلل
 .عً عٔٙر

 ُٕ هګٕر تْ در٘ځ دغْ هضيً غيْٙ اهلل صيٖ اهلل رضٕك د نْ

 تتيٙغاتٖ دپيې د نې هدت داضې پْ ٌتارک ٓغْ چې هِٕ٘

 هالړ ٕ٘اځې نې ٌٙرام پْ چې ٘ادهى كطً دهال د ٌتارزې

 ًٓ ةٙا دٕ درېږى، ُْ تسڅِګْ ددن ًٓ ٘ې تسن چې حتٖ اه  دو

 د چې عسطُْٕ ُاٌٍهَ نافسام نْ چې:  فسٌا٘ٗ ٌتارک ٓغْ

 هرتْ ًٓ دى، اېښٕدك هرتْ نې الضُٕٕ پْ ضپٕږٌۍ د اه ىٍس

 ُْ الس څذْ دښٍِۍ فهسى ىْ دهو د ًٓ ةٙا نړى، ٌٍهَ

 دالف پس نفس د نې اضالل پْ چې نٕى دالىت داپسدې. اديٗ

 ځاو ٌِځګړ٘تٕب اه ضٕىْ دښٍِۍنې اه جګړن تتيٙغاتٗ پْ

 هضيً غيْٙ اهلل صيٖ اهلل رضٕك نې جګړن غطهسى پْ ىسى، ُْ

 ًٓ ٓٙڅهيْ ٘ې نٗ جګړن تتيٙغاتٖ پْ دٕ دن نړې ضٕىْ

 .نړې دن ُْ ضٕىْ

 ُْ الس څذْ دښٍِۍ ىْ ٌطيٍاُإُ د تسٓغْ نفار رُګْ ٍٓرا

 غتارة چې ـ څذْ ٌيت اه فهس دَ٘، دپو ىْ ٘ې څٕ تس اديٗ

 ضتحام تتارک اهلل عام ٍٓرا  هى؛ ُْ ه٘طتيٗ ـ دى اضالل ىْ

 الاىِصسو ه اىٕٙٔد غِم تسضٖ هىَ:  فسٌاٖ٘ تػاىٖ ه

 (يًٌ اىتلسّ) ٌيتًٔ حتٙتتتع

 راضٗ اه دٕښ څذْ تا ىْ ُصارا اه ٕ٘ٔد ةْ ٓٙڅهيْ:  ژةاړن

 د چې ٓغٕ تس ُغٗ

  .نړې هُْ پٙسهى( دَ٘) ٌيت دهو

 .تٕفٙق اهلل هٌَ
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څصڑِسن دن ڇې ىْ ثسنةرٕ٘ د صصٌڒةن )فصج( سةدو د فٕاخضٕ 

 د هسةايٕ اه اسجةثٕ څزْ پْ ځةم سةدِې دص سصن نٙڋى، اه پْ

دې نې صم ُْ صذْ ڇې رپيې رٕڎې دْ د سذصڑٕ 

پصېڏٕدك، د نةر پْ ٌٙسام اه ُٕره ځةُٕٕ٘ نې د سڊٕ٘ د 

ڎځٕ سصن اه د ڎځٕ د سڊٕ٘ سصن ڑډهډېسك پْ ثسنةرۍ نې د 

ڎهېيذٙة ٕ٘ ىْ سذصه الٌيُْٕ څزْ دو، اه دغْ دهن نةرن )د 

سذصڑٕ اه صصٌڒةن سةدِْ( ڇې د ٕ٘ ٌسيٍةم څزْ ٘ې 

ٕ٘ې پصدۍ ڎځې سصن د نةر پْ ٌدو نې ُْ غٕڎذِْ صٕې، د 

 .صٗ دص سصن نېساو

دغْ راز اهلل دػةىٖ ٌؤٌِٕ ڎځٕ دْ اٌص نڊو، ڇې رپيې 

سذصڑې ټېټې هسةدٗ، صصٌڒةهې رُٕسى نڊى، اه د ثسم ىْ 

اهلل دػةىٖ  څٕ ٌدسهده ثصرٕ پصدْ زِ٘خ څصڑِس ُْ نڊى، 

ٓغٕو دْ اٌص نڊو ڇې رپو ټٙهصى پْ رپيٕ ڑصٕ٘إُُٕ 

ڇې د سص اه ٌذ پټٕك پْ نې ضٍِةً هاجت صٕى  راهځڊهى

 .دى

نْ ڎځْ د سڊٕ٘ د نةر ٌٙسام دْ هرصٗ، اه د ٓغٕو سصن پْ 

نةر نې ڑډهم هنڊى؛ ُٕ د سذصڑٕ ټېټٕاىٖ اه صصٌڒةن 

   سةدِْ اه د زِ٘خ اه ڎهال ُْ ڎهةرن نٕك ثْ څْ ډهك هصٗ؟

ٓېڅهيْ ُْ! ثيهې د ُةرِْ٘ اه ڎځٍِٕ ارذالط دو ڇې 

ٕٕ٘ نةرهُٕ دْ رانةږى. ٕ٘ن ڎځْ ثْ څِڒْ اُسةم ٌِع ص

هنٕالو صٗ رپيې سذصڑې ټېټې نڊى؟ پْ داسې خةك نې 

ڇې د ٕ٘ پصدى سڊى سصن پْ دې دىٙو څِڐ پْ څِڐ رهاُْ 

هى، ڇې پْ نةرهُٕ نې هرسصن صص٘هْ دن، اه ٘ة هرسصن پْ 

 .ټٕىٕ ٓغٕ ڇةره نې ثصاثصن دن ڇې سڊو ٘ې دص سصن نٕى

هُهٗ ټٕك هسةاو اه اسجةب اسالل پْ خصإٌ نې غٕرځٕ

خصال ڑصځٕىٗ دى، دغْ راز اسالل پْ رجصه نې سڊٕ٘ دْ ُصٌٗ 

ڎٕدك ىْ دې نجيْ خصال نڊى، ڇې د سڊٕ٘ پْ زړهُٕ نې ڎځٕ 

 :دْ دٍْ پٙسا نٕى ىهْ ڇې اهلل دػةىٖ فصٌة٘ٗ

َ٘ة ُِسَةءَ اىَِّجِِّٗ ىَسْذََُّ نَأَخَسٍ ٌََِ اىِِّسَةءِ إِمِ ادَّلَْٙذََُّ فاَل ) 

دَزْضَػََْ ثِةىْلَْٕكِ فََٙعٍَْعَ اىَّشِى فِٗ كَيْجِِْ ٌَصَضٌ( ىْ ٌصضْ ٌعيت 

صٕٔة اه رٕآش دو. ُٕ ىْ دې څزْ ثْ د ارذالط پص ٌٔةك 

 څْ ډهك ځةم هسةدو صٗ؟

څصڑِسن اه ثس٘ٔٗ دن نْ ڎځْ د سڊٕ٘ سصن ڑډ نةر نٕى، 

رةٌزة ثْ ٕ٘ د ثو سصن غڋ٘ڋى، ڎځْ ثْ د سڊٕ٘ سصن ُصٌې،اه 

ْ ًٓ هرسصن پسذې رجصې نٕى، صٙعةم دغْ نةرهُْ سڊى ث

ڎة٘سذْ اه ڎْ نٕى، اه اُسةم ثسۍ دْ راثٕىٗ څٕ اُسةُةم د 

 .صٙعةم پْ الس ڎهةر صٗ

اهلل دػةىٖ غةىً اه د خهٍخ څڏذَ ذاة دو، ڎځې دْ ٘ې 

ٕ٘ازې ىْ دې اٌيْ د پصدې اٌص نڊو، ڇې د ريهٕ پْ ٌِځ نې 

ړن هى، پصدن دن ڇې ُېهٕ نةر اه ثسنةرن، پةک اه فةخش دها

د فذِې، اه د فذِې د راٌِځذْ نېسه د اسجةثٕ ٌزْ ُٙسٗ، پْ 

ٍٓسې سصن د سڊٕ٘ اه ڎځٕ زړهُْ پةنٙڋى، د دٍٔخ اه دٕر 

ىْ صم څزْ رُٕسى نٙڋى، اهلل دػةىٖ فصٌة٘ٗ: )هَإِذَا 

سَأَىْذٍََُُُّٕٓ ٌَذَةغًة فَةسْأَىََُُّٕٓ ٌَِْ هَرَاءِ خِجَةبٍ ذَىِهًُْ أَظَْٔصُ 

 .(لُيُٕثِهًُْ هَكُيُٕثََِِّٔىِ
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پْ ىجةس سصن د رپو ٌذ اه ثسم ىْ پټٕىٕ هرهسذْ د ڎځې ىْ 

پةرن دص ټٕىٕ غٕرن خجةب د ٓغې نٕر دو، اسالل ڎځې دْ 

اٌص نڊو ڇې پْ رپو نٕر نې ه اهسٙڋى، اه ٕ٘ازې د صصغٗ 

 .اداثٕ پْ پةل نې ُٕٙىٕ سصن د اړدٙة پص ٌٔةك ىْ نٕرن ههځٗ

ر نې د ڎځې پةدې نېسه دْ د )كصار( نيٍْ اهلل دػةىٖ پْ نٕ

اسذػٍةك نڊې دن، ڇې دغْ نيٍْ د ٌػِٖ پْ ىدةظ دص ټٕىٕ 

ىٕړن اه غٕرن دن، ځهْ ڇې پْ نٕر نې ڎځْ ُفسٗ ډاډ، د زړن 

اراٌٗ اه رٕڎٗ ٌٌٕٗ، ىْ ٍٓسې )كصار( څزْ پْ هديٕ نې 

ڎځْ د ُفسٗ پص٘ضةُۍ، رفڒةم اه زړن دِڒۍ سصن ٌذ 

 .سصن ٌذ نٙڋى ڇې ثسن پة٘يْ ىصى نٙڋى، د داسې ٕ٘ څْ

ٍٓسا راز ُةرِْ٘ دْ ُْ دن رها ڇې د ٕ٘ې ُةٌدصٌې ڎځې سصن 

ٕ٘ازې صٗ، ڎځْ ٕ٘ازې د ٕ٘ ٌدصل سڊى سصن د سفص اجةزن 

ىصى، څٕ د صٙعةم د هسٕسٕ اه فص٘جُٕٕ ٌزْ هُٕٙك صٗ، 

ىهْ ڇې رسٕك اهلل فصٌة٘يٗ: )ادلٕا اىسُٙة هادلٕا اىِسةء فإم 

 .(سصااٙو نةُخ فٗ اىِسةءأهك فذِح ثِٗ إ

د ڎځٕ اه سڊٕ٘ د ارذالط ځِٙې پيٕ٘ةم د ځِٕٙ صصغٗ 

ُصٕصٕ د ظٕآصه پٕرې ُڏذٗ دى، ٓغْ ُصٕص ڇې پْ 

ٌػِة اه دالىخ ٘ې ٓص څٕک ُْ پٕٓٙڋى، د ځِٙې دغسې 

دال٘يٕ څزْ ٕ٘ ًٓ د رسٕك اهلل صيٗ اهلل غيْٙ هسيً سصن پْ 

 .ځِٕٙٙ غضاڑةُٕ نې د ځِٕٙ ٌېصٌِٕ هدو دى

د ٓغٕو ځٕاب دو، ڇې د رسٕك اهلل سصن د ٓغْ د ثٙجٙةُٕ 

هدو، ىٌٕڊو دا ڇې د ٌدصٌةُٕ سصن هه، دهًٓ دا د ډېصه 

داسې ٌصيدذُٕٕ ىْ پةرن ه، ڇې د ٓغٕو د اٍ٘ةم اه دلٕو د 

ىڊزېسه هېصن پْ نې ُْ پٙسا نېسن، دغْ راز د ٓغٕو ٌدصٌةُٕ 

ىْ پْ ٓغٕو ثضپڊ ُظص اه څةر درىٕد، اه د خجةب د ا٘خ 

 .ُةزىېسه هرهسذْ ٓغٕو خجةب دْ ثضپڊن پةٌيصُْ نٕىْ

دن ڇې ىْ نٕرن د نةر ىْ پةرن د ڎځې هدو پْ  دا ًٓ رهڎةُْ 

ټٕىْ ٌػِٖ ىْ ٓغْ خةىخ څزْ ٌزذيف دى ڇې د رسٕك اهلل 

ٌېصٌِې ثْ د ٓغْ ٌجةرک سصن پْ غضاڑةُٕ نې هديې، د دې 

 ٌېصٌِٕ غٍو د ٓغې ٌېصٌِٕ پْ غٍو ثةُسې كٙةس دْ كٙةس

 .اىفةرق ه٘و نٙڋى ٌع 

راځئ هڑٕره ڇې د دةر٘ذ پْ اهږده نې د دې ٌٕضٕع پْ اړن 

سيف صةىدٕ څْ ډهك ٌفٕٔل ارسذٖ اه څْ هرڅزْ راُلو 

صٕى، پٕڎذِْ دا دن ڇې ا٘ة ٓغٕو دغْ دا٘صن پصارْ نڊې ىهْ 

د ارذالط ىٕر دْ ثيُٕهٗ ڇې ها٘ٗ، اه ىْ ٓغٕو داسې 

ټٕىٕ ډڑصهُٕ نې د  راپةدٗ دى ڇې ڎځْ دې د ژهُس پْ څْ 

سڊٕ٘ سصن ڑډ نةر هنڊى، سڊى دې د ڎځٕ سصن سٙةىٗ نٕى 

اه ڎځې دې د سڊٕ٘ سصن، اه دهاړن دې ٕ٘ د ثو سصن ڑډهد 

صٗ؟ اه نْ ُْ دې ُذٙجې دْ رسٙسىٗ، ڇې دغْ ٌسةاو 

 ٌػيٕل دى ڇې پڏْ هرڅزْ ُْ صٗ اړهك نېسالو؟

 نْ د دةر٘ذ پْ اهږده نې اسالٌٗ غضاڑةُٕ اه فذٕخةدٕ دْ

ُظص هاڇٕه ُٕ دغْ پس٘سن ُْ صٕ ٌُٕسالو، رٕ ٓغْ ڇې ٌٕږ 

٘ې پْ اهسِٗ غصص نې هِٕ٘ ڇې ڎځْ پْ پٕځ نې د ٕ٘ پٕځٗ 

پْ دٕڑْ داريْ نڊاو صٕې دن، څٕ هسيْ هاريٗ اه د سڊى پْ 

څېص جڒڊن هنڊى، دا د غٙةصۍ پْ ُٕل د فسةد اه د پٕځٙةُٕ 

نْ د ڎځې  د ارالكٕ ىْ ه٘يې نٕىٕ پصدْ ثو څْ ُْ دى، دا ځهْ

اه سڊى ظجٙػذُْٕ سصن ٕ٘اځې اه ٕ٘ځةو صٗ ٓغْ څْ ٌِځ دْ 

راځٗ ڇې د ٓص سڊى اه ڎځې دص ٌِځ پېڏٙڋى، ٕ٘ ثو دْ 

دٍة٘و، صٍٍٙٙخ، ٌِْٙ اه ٌيڒصدٙة، ڇې ثٙة ىْ ځِٕٙ نةرهُٕ 

ځِٙې ُٕر زېڋېڋو، پْ ٍٓسې سجت ىْ پڏېٍةُذٙة څزْ د 

 .فذِې درهازن ثِسهك غٕرن دى

دص السْ نٕىٕ، د ٌفةسسه پْ ٌزِٕٙى  اسالل د ٌصةىدٕ پْ

اه ٌفةسسه دْ د رسٙسىٕ درهازه د ثِسهىٕ ىٕٙاك دو، اه ىهْ 

ڇې هٌٕ ه٘و د نةر پْ ډڑص نې د سڊى سصن د ڎځې ارذالط د 

اٌخ پْ ه٘جةړېسىٕ اه ټٕىِې پْ فسةد نې سذص اغٙض ىصى، د 

رهٌٗ، ُٕ٘ةُٗ اه داسې ُٕره پزٕإُٙ دٍسُُٕٕ ىْ دةر٘زْ 

ڇې د ٓغٕو د ړُڒېسه اه ه٘جةړ٘سه ٕ٘ ىْ سذصه څصڑِسن دن 

الٌيُٕٕ دا ه ڇې ڎځې ٘ې د رپيې ځةُڒڊې ٌدسهدې څزْ 

راهديې هې اه د سڊٕ٘ داېصې دْ ُِٕديې هې، د ٓغٕو سصن پْ 
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سٙةىۍ نې صٕې، ىْ ٍٓسې اٌيْ د ٓغٕ دٍسُُٕٕ د سڊٕ٘ 

ارالق هُڊېسك، اه ٓغْ ٓيې ځيې ٘ې پصېڏٕدىې ڇې د ٓغٕو 

 .ٌةدى اه ٌػِٕى پصٌزذٙة هرنٕىْاٌذُٕٕ دْ ٘ې 

ىْ نٕرن د ثةُسې د ڎځې د نةر نٕىٕ ىْ نجيْ سڊى ثې نةرن 

نٙڋى، د نٕرُۍ ٕ٘هاىٗ دْ ز٘ةم رسٙڋى، د نٕرُۍ جٕړن 

ٌةڼۍ ړُڒٙڋى، د اهالدهُٕ ارالق رصاثٙڋى، اه د اهلل دػةىٖ 

د نذةب ٌزةىفخ نٙڋى، ڇې ٓغْ پْ ڎځې ثةُسې د سڊى 

 .دسيط اه هاک دو

ٕڎڍ نڊو ڇې ڎځْ ىْ ٓص ٓغْ څْ ىصې نڊى ڇې د اسالل ن

ٓغې د ظجٙػخ سصن ٌزةىف هى، ځهْ ٘ې د غةل ٌسبٕىٙخ، 

ٌِػْ نڊې ىهْ د ٕ٘ ٕٓٙاد ر٘ةسخ،  هال٘خ اه ٌضصۍ څزْ 

كضةء، اه ټٕك غةل ٌسبٕىٙذُْٕ، ىهْ ڇې رسٕك اهلل صيٗ 

اهلل غيْٙ هسيً فصٌة٘يٗ )ىَ ٘فيح كٕل هىٕا أٌصًٓ اٌصأّ( 

 .صدٙح اىجزةرى

ُٕ ڎځې دْ د سڊٕ٘ پص ىٕر د دڐ درهازن پصاُٙسذو، د ڎځې 

ىْ پةرن د اسالل د رٕڎې ٌزةىف دى، ڇې ٓغْ د ڎځې 

ُېهٍصغٗ اه ارال دو. اسالل ڎځْ ىْ رپو اصيٗ ډڑص څزْ پْ 

ثو څْ نې پْ نةر اڇٕك ٌِػْ نڊې دن، سصثېصن پص دې ڇې پْ 

كصأم اه سِخ نې پْ ڎهةرن دٕڑْ ثٙةم صٕى ڇې ڎځْ اه 

ثٙو ثٙو ظجٙػذُْٕ ىصى، ىْ ثٙال ثٙيٕ دجصثٕ اه پْ  سڊو

ځةُڒڊې دٕڑْ پْ ٌزذيعٕ ټٕىِٕ نې ًٓ ثةثذْ صٕې ڇې سڊو 

 .فعصى اه ظجٙػٗ ثصاثصى ُْ ىصى اه ڎځْ 

ٓغْ ريم ڇې د ڎځې اه سڊى دص ٌِځ د ٌسةهاة غڋ پٕردْ 

نٕى، ٘ة رٕ د دې دهاړه دص ٌِځ د اسةسٗ دٕپٙصهُٕ څزْ 

 .م ُةرجصن اڇٕىٖ دوُةرجصن دى اه ٘ة ٘ې ځة

ىْ دې نجيْ ڇې ډېصې ريم د كصأم اه ٌسيٍةُٕ غةىٍةُٕ د 

رجصه پْ پصديْ د غصب اه صصق د ريهٕ ىْ هِ٘ةهه ڑټْ پٕردْ 

نٕى، غٕرن ڑڼٕ ڇې د صصق اه غصب ٓغْ اكٕاك ًٓ راُلو نڊه 

ڇې د ڎځٕ اه سڊٕ٘ د ارذالط پْ ضصرهُٕ اه دةهإُُٕ 

م پْ دې كِةغخ اغذصاف نٕى، صة٘س ڇې غٙص كةُع ري

هٌٌٕٗ، اه هپٕٓېڋى دا ڇې د دهو سذص دَ٘ ارذالط ٌِػْ 

نڊو ٍٓسا د ڎځٕ غضة دو، اه ٓغٕو دْ د ضصر رسٕىٕ اه د 

صصف د ٌِځْ هړىٕ د هسةايٕ څزْ د ڎځٕ رُٕس٘ذٕب 

 .اهسةدِْ دن

اُڒص٘ضې ىٙهٕاىې )اىالدى نٕک( ه٘يٗ : )اصالً د ڎځٕ سصن 

رپو ظجٙػٙخ رالف  ڑډهم د سڊٕ٘ رٕڎْ دن، ُٕ ڎځٕ ًٓ د

دٍْ پٙسا نڊن، اه د ز٘ةة ارذالط پْ اُسازن د زُة اهالد ًٓ 

ز٘ةة صٕ، ڇې ٍٓسىذْ ڎځْ د ٕ٘ې سذُٕضې اه اٌذدةم سصن 

ٌذ صٕن، دهٌصن سذص اٌذدةم ڇې اهس رپيْ ڎځْ د دې 

ڇو  غٕڎذِْ نٕى ڇې ىْ سڊٕ٘ څزْ دې د ىصې نېسه 

پْ هرهڎٕدك صٗ، غٕاړى ڇې ڎځې د ٓغْ ٌهص اه فص٘ت 

 .(پة٘يٕ رجصې صٗ ڇې هردْ پْ څٕ نې ُةسخ دى

ه٘يٗ  (Arthur Schopenhauer) اىٍةُٗ ىٙهٕاك

)زٌٕږ د خةك پْ ُظً اه ُسق نې دص ټٕىٕ سذص غٙت دا 

دو،ڇې ڎځْ د سڊى سصن د ٓغْ پْ ىٕړ ٌلةل اه ثصل نې ڑډهم 

الرن رالصْ صٕن ڇې رپيې  دْ راهثيو صٕن، ڎځې دْ ًٓ 

ْ نڊى، آم دص دې ڇې د رپيې ڎهذْ اه هړې ٓٙيې پٕرد

هانٍِۍ پْ زهر اه پصېٕدٕ ُظص٘ةدٕ سصن ٘ې ڑصد ُٕو دٍسم اه 

 .(دٔش٘ت ه٘جةړ نڊ

ه٘يٗ )ٓغْ ُظةل ڇې ڎځې  (Samuel Smiles) اُڒص٘ض

دْ پْ نةررةُٕ نې د نةر نٕىٕ اجةزن هرنٕى، نْ څْ ًٓ د دې 

نةر څزْ د ٕٓٙاد اكذصةد پص ٌذ ځٗ ، رٕ ثٙة ٘ې ًٓ ُذٙجْ د 

نٕرُٗ ژهُس د هداُۍ ُڊ٘سك دى، ځهْ ڇې دې ُظةل د نٕر 

پْ جٕړڎخ ثص٘س هنڊ، د نٕرُۍ سذِې ٘ې هُڊهىې اه 

ټٕىِٙضې راثعې ٘ې هصهٕىې، دغْ نةر ٌېصٌِْ ىْ رپو ٌېڊن 

څزْ صهٕى، اه اهالدهُْ د رپيٕ رپيٕإُ څزْ، دغْ نةر 

پصدْ ىْ دې ڇې د ڎځې ارالق غٕرځٕى ٓېڅ ُذٙجْ ُْ ىصى. 

 .ڎځې خلٙلٗ دُسن د نٕر نةرهُْ نٕك دى ځهْ ڇې د

رٕ ثٔصُٗ نةرهُْ ٘ې د نٕر ىْ نةرهُٕ ٌضغٕىٕى، داسې ڇې 

ُْ نٕرهُْ جٕړ٘ڋى، ثڈٙةم ثې دصثٙې  ىْ نٕرهُٕ څزْ 
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ځٕاُٙڋى اه د ثې پصها٘ۍ څِډه دْ ىٕ٘ڋى، د ڎځې اه ٌېڊن 

دص ٌِځ د ٌِٙې اهر ٌڊ نٙڋى، ڎځْ د ٕ٘ې داسې ٌېصٌِې ىْ 

ٕٓڎٙةرن هى، زړن دْ ُڌدې هى، اه د  خةىخ څزْ هځٗ ڇې

ٌېڊن سصن ٌِْٙ نٕى، ثيهې پْ نةر اه رٕارۍ نې د رپو ٌېڊن 

 .(ٌيڒصې صٗ، فهصى اه ارالكٗ دٕاضع ٘ې ىْ ٌِځْ هړى

دنذٕرن ا٘سا٘يَٙ( ه٘يٗ )پْ اٌص٘هة نې د نٕرُٕٙ ثدصإُُٕ )

اه پْ ټٕىِْ نې د جصٌُٕٕ د ز٘ةدېسه سجت دا دې ڇې ٌېصٌِې 

ڏې دو، څٕ د نٕرُۍ ڑټْ ز٘ةدْ نڊى، ڑټْ رٕ رپو نٕر پصې

ز٘ةدْ صٕن رٕ د ارالكٕ نڈْ نٍْ صٕن( اه ه٘يٗ ٘ې دى 

)دجصثٕ ثةثذْ نڊې ڇې رپو نٕر دْ د ڎځې راسذِٙسك ىْ 

ثېالرٕ٘ څزْ د ُٕى ُسو د ثچ نېسه ٕ٘ازِ٘ۍ الرن  اهسِٕٙ 

 .(دن

د اٌص٘هة د نةُڒصس ٕ٘ غڊى ه٘يٗ )ڎځْ پْ داسې دٕڑْ د 

ٌخ نٕالو صٗ ڇې پْ رپو نٕر نې پةدې صې دهىخ ڎْ رس

 .(نٕل ڇې د نٕرُۍ اډاڼْ دن

ٕ٘ ثو غڊى ٘ې ه٘يٗ )نيْ ڇې اهلل دػةىٖ ڎځې دْ د ثڈٗ د 

پٙسا نٕىٕ رةصٙخ اه اٌذٙةز هرنڊ ُٕ ىْ ٓغې ٘ې دا غٕڎذِْ 

هُْ نڊن ڇې ٓغْ دې ىْ نٕرن ثٔص نةر دْ پصېڏٕك صٗ، ثيهې د 

نې پةدې صٗ څٕ پْ  ٓغې دُسن ٘ې دا هڑصځٕىْ ڇې پْ نٕر

 .(ٌةصٌٕةُٕ پةٌيصُْ هنڊى

دغْ ټٕك اكٕاك دنذٕر ٌصعفٖ خسِٗ اىسجةغٗ رخٍْ اهلل پْ 

 .رپو نذةب )اىٍصاّ ثَٙ اىفلْ ه اىلةُٕم( نې راهړى دى

ىِډن دا ڇې پْ نٕر نې د ڎځې اهسېسك، اه ىْ دِ٘ٗ ڇةره 

هرهسذْ د نٕر د نةرهُٕ سٍجةىٕك د ڎځې د ظجٙػٙخ، 

جٕړڎخ سصن ٌِةست نةر دو، پْ ٍٓسې نې فعصة، اه ثسُٗ 

د ڎځې، ټٕىِې اه ځٕام نٕٔك رېص اه ڎېڒڼْ دن، اه نْ د 

ڎځې سصن ز٘ةة هرخ هى ُٕ نٕالو صٗ ڇې پْ ڎځِْٙ 

ډڑصهُٕ نې ٌضغٕىْ صٗ، ىهْ ڎځٕ دْ زدن نڊن هرنٕك، د 

ڎځٕ ډانټصى اه رُځٕرپةىِْ نٕك اه داسې ُٕر، پْ دې سصن 

اه د  ن د ټٕىِې پْ نةرهُٕ ًٓ ڎځې ٌصصهفٙڋى اه سڊى سص

پصٌزذڐ پْ اسجةثٕ نې ٌصسذْ ًٓ نٕالو صٗ، ڇې ٓص ٕ٘ پْ 

 .رپو ځةُڒڊى اړخ نې دُسن دص سصن نڊى

 پةو

 

 غٍص ) رضٗ اهلل غِْ ( ها٘ې :

 پْ ارذص نې پْ ډډن صئ اه ځةُُْٕ دصې هژغٕرئ (( ۍ)) داهلل دڎٍِةُٕ ُْ دٓغٕ

 )) دةسٕ دٌضصنةُٕ دارذص پْ هرځ دٓغٕۍ نيٙسةه دْ ٌْ هرُِٕځئ ځهْ ڇې پْ ٓغٕۍ داهلل دػةىٖ غٕسْ ُةزىٙڋى (( . 

ُٕنةفصإُ سصن دٓغٕۍ ارذصهُْ اه دٓغٕۍ ٌػيٌٕې هرځې ٍٓةغسې دٓغٕۍ غُٕسې ىٍةُځو اه ٓغْ هرځې ٌدذصٌې اه درٕصدةىۍ 

 ڑڼو ًٓ ٓغٕۍ سصن ٌيڒصدٙة دن .
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